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1. IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO
TURINIO PROGRAMŲ DERMĖS TYRIMO METODOLOGIJA

Nuo 2011 m. pabaigos vykdomas nacionalinis ESF „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtros projektas“, kurio vienas iš uždavinių - užtikrinti lanksčias ir kokybiškas
ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą,
atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
Viena iš projekto numatomų veiklų - teikti metodinę pagalbą, kuriant ir diegiant
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. Siekiant kokybiškesnio Ikimokyklinio
ugdymo turinio programų rengimo metodinių rekomendacijų ir „Bendrosios priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programos“ atnaujinimo, atliktas tyrimas, kuriuo siekta įvertinti
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermę.
Tyrimo aktualumas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų
dermės tyrimo būtinumas kyla dėl keleto priežasčių.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos parengtos skirtingais
metais, vadovaujantis šiek tiek besiskiriančiomis nuostatomis. „Bendroji priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programa“ parengta dar 2002 m. „Padinio ugdymo bendrosios
programos“ atnaujintos 2008 m. Nuo 2009 m. decentralizuotas ikimokyklinio ugdymo turinys
– atsisakyta nacionalinių programų, todėl ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančios įstaigos
turi pasirengusios savo ugdymo programas. Galima įžvelgti visą eilę programų dermės
problemų. Pavyzdžiui, „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ ir
„Ugdymo(si) standartas“ yra pateikti atskiruose dokumentuose, tuo tarpu „Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosiose programose“ vaikų pasiekimų aprašas integruotas į pačias
programas, be to, skiriasi nurodytose programos įvardintos kompetencijos.
Per pastarąjį laikotarpį pakito kai kurie ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
akcentai Europos ir Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose. Strateginiuose Europos
dokumentuose akcentuojama, kad vaikų, kurie lanko ikimokyklines įstaigas, ugdymosi
rezultatai paprastai būna geresni, o jų poveikis jaučiamas visą gyvenimą; viena iš svarbiausių
kompetencijų, kuri turi būti plėtojama visą gyvenimą, yra mokėjimas mokytis; ugdymas(is)
turėtų būti patrauklus ir prieinamas visiems bet kurio amžiaus vaikams: jiems turėtų būti
teikiama tikslinė parama.
Pastarojo laikotarpio strateginiuose Lietuvos švietimo dokumentuose akcentuojama, kad
būtina didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo
gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti
lanksčias, kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas bei reikiamą
švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
Šiuos numatytus siekius turėtų padėti realizuoti kokybiškos, tarpusavyje derančios
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.
Mokslinės programų rengimo koncepcijos taip pat nuolat kinta dėl programų filosofinių
pagrindų, modelių, veiksmingumo tyrimų. Užsienyje plačiai diskutuojama dėl skirtingų
ugdymo pakopų turinio sudarymo iš vaiko perspektyvos filosofinių pozicijų (pvz., ar
skirtingose ugdymo pakopose remiamasi „vaiko klausymo“, „dialogo“ pedagogikos ir kt.
teorijomis (Moss P., 2007, 2008) ar ugdymo turinys orientuotas į vaiko žinojimo konstravimo
procesus (Kelly A. V., 2009; Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., 2002; Scott S., Palinscar A. S.,
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2009); ar turinys atliepia vertybinį diskursą bei kultūrinius vaiko ugdymo(si) kontekstus ir kt.
(Pinar W. F., Reynolds W. M., Slattery P., Taubman P. M., 2004).
Tyrinėjama, ar skirtingų ugdymo pakopų turinys atitinka augančio vaiko ugdymo
kokybės kriterijus ir modernias ugdymo kokybės koncepcijas, t.y. ar nuosekliai ir visapusiškai
plėtojamos vaiko kompetencijos (Sommer D., Samuelson I. P., Hundeide K., 2010); ar turiniu
atliepiami visuomenės ir aplinkos iššūkiai vaiko ugdymui(si) (Parkay F. W., Hass G., 2000;
Jensen E., 2008); ar visose pakopose tolygiai remiamasi vaiko mokymosi paradigmų
sampratomis (Pinar W. F., Reynolds W. M., Slattery P., Taubman P. M., 2004; Kelly A. V.,
2009; Bruzgelevičienė R., 2008). Analizuojama, kokios turinio tekstų metaforos –
socioemocinės, kultūrinės, komercinės - vyrauja skirtingose ugdymo pakopose (Kelly A. V.,
2009; Pinar W. F., Reynolds W. M., Slattery P., Taubman P. M., 2004). Ypač daug dėmesio
skiriama problemai: ar turinys prieinamas socialiai jautrių šeimų vaikams; vaikams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių; kitakalbiams, gabiems ir kt. vaikams.
Aiškinamasi, ar garantuojamas darnus skirtingų ugdymo pakopų turinio įgyvendinimo
organizavimas (pvz., ar užtikrinamas sklandus vaiko tranzitas iš vienos ugdymo pakopos į kitą,
nepatiriant aukštesnės ugdymo pakopos spaudimo žemesniajai; ar institucinis ugdymo turinio
realizavimas nėra veikiamas paslėpto („hidden“) turinio fenomeno (Kelly A. V., 2009;
Niculescu R. M., 2010); ar turinys realizuojamas taikant šiuolaikines mokymosi (bet ne
akademinio mokymo) technologijas ir kt. (Kelly A. V., 2009; Joyce B., Calhoun E., Hopkins
D., 2002; Scott S., Palinscar A. S., 2009).
Taigi, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės tyrimui
aktualūs ne tik praktiniai, bet ir teoriniai aspektai, leidžiantys išskirti esminius dermės
kriterijus.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės
tyrimo klausimai:
1. Ar yra dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų
tikslų, uždavinių, principų?
2. Ar yra atitiktis tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose
numatytų ugdyti bendrųjų kompetencijų, jų komponentų ir turinio?
3. Ar yra dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų
turinio sričių?
4. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinys atitinka
ugdymo tikslą, uždavinius, plėtojamas kompetencijas?
5. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose nurodytos
ugdymo(si) strategijos atitinka į vaiką orientuoto ugdymo(si) kryptį?
6. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytas
ugdymo pritaikymas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių?
7. Ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytas vaikų
pažangos vertinimas atitinka ugdomas kompetencijas/numatytus ugdymosi
rezultatus?
Analizės objektas: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų
dermė.
Tikslas – įvertinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermę.
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Hipotezė. Tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermė
nepakankama.
Uždaviniai:
1. Atlikti mokslinės literatūros analizę, išskiriant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programų dermės kriterijus.
2. Išsiaiškinti strateginių dokumentų reglamentuojamas ikimokyklinio, priešmokyklinio
bei pradinio ugdymo turinio dermės kryptis ir problemas.
3. Atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės
ypatumus pagal išskirtus kriterijus.
4. Išanalizuoti dešimties ikimokyklinio ugdymo programų, bendrosios priešmokyklinio
ugdymo(si) bei bendrųjų pradinio ugdymo programų dermę.
5. Atskleisti programų rengėjų (pedagogų, mokslininkų), švietimo strategų, įstaigų
vadovų ir tėvų požiūrį į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermę
bei jos problemas.
6. Atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės
požymius ir problemas, atliekant sėkmingos ir nesėkmingos turinio įgyvendinimo
praktikos analizę Lietuvoje ir užsienyje (3 užsienio šalių).
7. Parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų rengimo tobulinimo
gaires.
Tyrimo metodai:
1. Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros analizė.
2. Lietuvos ir užsienio švietimo strateginių dokumentų analizė.
3. Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų kokybinė
turinio (angl. content) analizė.
4. Sutelktų tikslinių grupių (angl. focus group) diskusijos metodas.
5. Interviu metodas.
6. Atvejo studija.
Tyrimo imtis:
1. 12 mokslininkų sutelkta tikslinė grupė, sudaryta siekiant įvertinti skirtingų ugdymo
pakopų programų dermės aspektus, pasiekimus bei kylančias problemas. Dalyviai: 4
ankstyvojo, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programų rengėjai, 3 pradinio ugdymo
programų rengėjai, 2 autorinių arba alternatyvių programų rengėjai, 2 specialiojo ugdymo,
prevencinių programų rengėjai, rekomendacijų, kriterijų, sampratų, kaip rengti programas,
rengėjai, 2 standartų rengėjai.
2. 16 programų rengėjų praktikų (auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų ir kt.) sutelkta
tikslinė grupė, siekiant atskleisti praktinius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
turinio dermės aspektus. Grupė sudaryta iš skirtingų Lietuvos regionų ikimokyklinio ugdymo
pedagogų, turinčių skirtingą programų rengimo patirtį. Tyrime dalyvavo 2 administracijos
atstovai, 6 auklėtojos, 4 švietimo pagalbos specialistai, 2 programų rengime dalyvavę tėvai, 2
meninio ugdymo pedagogai.
3. 18 švietimo strategų, vadovų ir tėvų sutelkta tikslinė grupė, siekiant atskleisti
vertybinius, sociokultūrinius, patirtinius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų turinio dermės diskursus. Tyrime dalyvavo 16 informantų: 2 – darželių direktoriai, 2
– ikimokyklinių įstaigų pavaduotojos, 4 – tėvai, 1- įstaigų, kuriose ugdomi vaikai, turintys
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specialiųjų ugdymosi poreikių, atstovė, 1- pradinio ugdymo pedagogų asociacijos „LPUPA“
pirmininkė, 1-multikultūrinio ugdymo srities praktikas, 2 – mokyklų pavaduotojai, atsakingi
už pradinį ugdymą, 3 - mokytojos, 2 – savivaldybių atstovai, 1- švietimo strategas, 1psichologas, 1- vaikų gydytojas, 1- vaiko teisių atstovas.
4. 15 interviu su užsienio šalių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
specialistais, įstaigų vadovais, pedagogais, mokslininkais.
5. Atvejo studija. 14 sėkmingos ir nesėkmingos praktikos atvejų aprašų, kuriuose
parodyta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė ir jos problemos.
6. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų parengtų programų imtis - 10 programų, "Bendroji
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa" (2002) ir "Pradinio ugdymo bendrosios
programos" (2008).
Tiriamųjų atranka
Sutelktos tikslinės grupės informantų atranka tikslinė, imtys buvo suformuotos
atsižvelgiant į tyrimo klausimus, tikslą bei uždavinius, kokybinio tyrimo metodų reikalavimus.
Užsienio specialistai interviu metodui taip pat buvo atrinkti tikslingai, gilesnei analizei
pasirinkus 3 šalis – Suomiją, Lenkiją, Islandiją.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės analizės kriterijai
1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programų tikslų atitiktis Europos ir
Lietuvos švietimo dokumentuose rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms
kryptims: vaiko individualių galių plėtotė; vaiko santykių su kitais plėtotė; vaiko įgalinimas
mokytis.
2. Programų uždavinių atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims: vaiko individualių galių
plėtotė; vaiko santykių su kitais plėtotė; vaiko įgalinimas mokytis.
3. Programų ugdymo principų (nuostatų) atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo
dokumentuose rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims: vaiko
individualių galių plėtotė; vaiko santykių su kitais plėtotė; vaiko įgalinimas mokytis.
Ugdymo tikslų, uždavinių ir principų kryptys išskirtos remiantis Europos švietimo
dokumentų analize ir ŠMM dokumentais (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios
programos. Įvadas. ŠMM ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433),
kuriuose išskiriamos trys prioritetinės laukiamų ugdymo rezultatų kryptys: vaiko individualių
galių plėtotė (laukiamas rezultatas: ugdytinis "pasitikintis savimi – teigiamai save vertina, yra
motyvuotas, atsakingas, patikimas, iniciatyvus, kūrybingas"); vaiko santykių su kitais plėtotė
(laukiamas rezultatas: ugdytinis "bendraujantis ir bendradarbiaujantis – konstruktyviai veikia
siekdamas bendrų tikslų, kuria ir palaiko gerus santykius su aplinkiniais"<...> „aktyvus –
dalyvauja bendruomenės gyvenime, prisideda prie Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros ir
gamtinės aplinkos puoselėjimo, socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo“); vaiko įgalinimas
mokytis (laukiamas rezultatas: ugdytinis " pasirengęs mokytis visą gyvenimą – yra įgijęs būtinas
kompetencijas, kritiškai mąstantis, siekiantis žinių, kūrybiškai jas taikantis problemoms
spręsti").
4. Programų kompetencijų atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms kompetencijoms.
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Europos švietimo strateginiuose dokumentuose išskiriamos 8 bendrosios kompetencijos:
bendravimas gimtąja, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai bei gebėjimai
gamtos mokslų ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis,
socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyvumas ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir
raiška. (Bendrųjų kompetencijų vertinimas. EKK 2010 07 08. http://ec.europa.eu/ dgs/ education_culture).
Lietuvos švietimo strateginiuose dokumentuose išskiriamos šešios bendrosios
kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinė, pažinimo, iniciatyvumo ir
kūrybingumo, asmeninė (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Įvadas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK2433).
„Metodinėse rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo programai rengti“ (2006) ir
„Bendrojoje priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje“ (2002)
išskirtos 5
kompetencijos: sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninė, socialinė.
Atliekant tyrimą siekta nustatyti ar programos atitinka Europos ir Lietuvos švietimo
dokumentuose numatytas kompetencijas, jų komponentus ir turinį. Tarp programų yra dermė,
jeigu yra siekiama tų pačių tačiau skirtingo lygmens kompetencijų.
5.

Programų turinio atitiktis programų tikslams ir kompetencijoms.

Kokybiškos programos yra parengtos taip, kad jų turinio sritys (socialinio ugdymo;
pažinimo; komunikavimo; sveikatos ugdymo; meninio ugdymo ir kt.) apima visapusišką vaiko
ugdymą. Tarp programų yra dermė, jeigu ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų turinys apima visas vaiko ugdymo sritis.
6.

Pedagoginių strategijų atitiktis į vaiką orientuotam ugdymui(si).

Programose pateiktos pedagoginės strategijos atitinka į vaiką orientuotą ugdymą, jeigu
naudojami tokie metodai: mokymosi žaidžiant, informacijos paieškos, patirtinio, situacinio,
eksperimentinio, imitacinio, interpretacinio, kūrybinio ugdymo(si) skatinimo metodai; vaiko ir
pedagogo kūrybinės sąveikos (bendravimo, bendradarbiavimo, idėjų veiklai pasiūlymo,
iššūkio) metodai; vaikų tarpusavio sąveikos skatinimo (problemų sprendimo, diskusijų, vaikų
projektų, bendrų kūrybinių darbų)
metodai; motyvuojantieji (pagyrimas, pritarimas,
palaikymas) metodai; ugdymo pavyzdžiu (modeliavimo) metodai, refleksyviojo mokymosi
metodai; ugdančiosios aplinkos kūrimo metodai.
Programose pateiktos pedagoginės strategijos yra orientuotos į pedagogą (neatitinka į
vaiką orientuoto ugdymo), jeigu taikomi tiesioginio mokymo metodai: supažindinimas,
demonstravimas, nurodymai, aiškinimas, užduočių bei pratimų atlikimas, mokymasis
atmintinai.
Kokybiškos programos yra parengtos taip, kad ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio
ir pradinio vaikų ugdymo pedagoginės strategijos atliepia skirtingo amžiaus, skirtingų poreikių
vaikų galimybes (orientuojamasi į vaiko raidą, jo ugdymąsi.)
7.

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) elementai programose.

Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose nurodomi tokie tinkami parengtos
įtraukiančiojo ugdymo programos kriterijai: ar programos tikslai, uždaviniai, principai
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pritaikyti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; ar programos turinio apimtis
atitinka vaikų poreikius ir raidos perspektyvas; ar mokymosi priemonės, mokymo metodai ir
aplinka pritaikyti vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų gyvenimo būdui; ar
vertinimas pritaikytas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,pažangos nustatymui ir
tolesnio ugdymo planavimui (Policy Gidelines on Inclusion in Education. UNESCO, 2009.
http://unesdoc.unesco.org/images /0017/001778/177849r.pdf).
Vertinimo atitiktis programų tikslams ir kompetencijoms.
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Remiantis Europos ir Lietuvos strateginiais dokumentais, vertinimas turėtų atitikti tikslus ir
plėtojamas kompetencijas, turėtų padėti pažinti ugdytinį bei siekti maksimalios ugdytinių
pažangos, teikti grįžtamąjį ryšį besimokančiajam ir pedagogui siekti programų kokybės.
Konceptualios tyrimo nuostatos
Formuojant tyrimo strategiją, pasirinkta skirtingų kokybinių tyrimų derinimo prieiga,
kadangi „Tyrimo, kuris įvertintų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio
programų dermę“ techninėje užduotyje numatyta: mokslinės literatūros bei švietimo
dokumentų analizė; dešimties ikimokyklinio ugdymo programų, „Bendrosios priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programos“ (2003) ir „Pradinio ugdymo bendrųjų programų“ (2008)
dermės kokybinis vertinimas; sutelktų tikslinių grupių kokybinis tyrimas (su ugdymo programų
rengėjais mokslininkais, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjais praktikais ir kitomis
suinteresuotomis grupėmis); trijų užsienio šalių gerosios praktikos apžvalga; sėkmingų ir
nesėkmingų praktikų analizės. Remtasi prielaida, kad kompleksinis duomenų rinkimas
skirtingo pobūdžio kokybiniais metodais leidžia giliau pažinti analizės objektą, atsakyti į
probleminius tyrimo klausimus.
Siekiant išsiaiškinti ugdymo turinio rengėjų sampratas, požiūrius į programų dermę,
naudinga taikyti tuos kokybinio tyrimo metodus, kurie leidžia laisvai išsakyti sukauptą patirtį,
įvardinti problemas, pasiūlyti situacijos keitimo rekomendacijas. Be to, naudinga išgirsti tėvų
atsiliepimus apie vaiko ugdymo/si skirtingose pakopose privalumus ir problemas, perėjimo iš
vienos į kitą pakopą problemas. Naudinga išgirsti, kokių priekaištų pradinių mokyklų
mokytojai turi priešmokyklinių grupių pedagogams ir atvirkščiai.
Rengiant tyrimo strategiją, siekta įvairių kokybinio tyrimo metodų trianguliacijos, kad
analizės objektas būtų analizuojamas kompleksiškai. Pirminiai duomenys skirtingais metodais
renkami iš visų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso dalyvių (pedagogų,
administracijos, kitų įstaigos darbuotojų, tėvų, vaikų) bei švietimo politikų, mokslininkų,
organizatorių. Trianguliacijos taikymas padidina tyrimo patikimumą.
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Tyrimo etapai
IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO TURINIO
PROGRAMŲ DERMĖS TYRIMO SCHEMA
MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ
Išskirti bei pagrįsti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų
dermės kriterijus
LIETUVOS ŠVIETIMO DOKUMENTŲ ANALIZĖ
Išsiaiškinti strateginių dokumentų reglamentuojamas ikimokyklinio,
priešmokyklinio bei pradinio ugdymo turinio dermės kryptis ir problemas

KOKYBINĖ PROGRAMŲ TURINIO DERMĖS ANALIZĖ
Atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės
ypatumus pagal išskirtus kriterijus

SUTELKTŲ TIKSLINIŲ GRUPIŲ DISKUSIJA
Atskleisti programų rengėjų (pedagogų, mokslininkų), švietimo strategų, įstaigų
vadovų ir tėvų požiūrį į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio
programų dermę bei jos problemas
INTERVIU SU UŽSIENIO SPECIALISTAIS
Atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės
inovatyvią patirtį užsienyje

ATVEJO STUDIJA
Atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės
požymius ir problemas, atliekant sėkmingos ir nesėkmingos ugdymo turinio
įgyvendinimo praktikos analizę Lietuvoje
1 pav. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo
schema
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Sutelktų tikslinių grupių diskusijos metodikų ir procedūrų parengimo probleminiai
kontekstai
Siekiant ištirti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermę,
teko įveikti šiuos sunkumus:
 šalyje nėra aiškiai išskirtų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų dermės sampratų bei kriterijų, taigi, skirtingų ugdymo pakopų programų rengėjai
neturėjo galimybės vadovautis apibendrintomis nuostatomis dėl programų dermės.
Organizuojant sutelktų tikslinių grupių tyrimą kilo sunkumų dėl sampratų – kiekvienas
informantas turėjo skirtingą dermės sampratą. Šią problemą padėjo išspręsti iš anksto parengti
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės kriterijai bei jų pagrindu
parengti klausimynai sutelktoms tikslinėms grupėms;
 kadangi ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės
sampratos buvo labai skirtingos, organizuojant sutelktų tikslinių grupių tyrimą, informantai
buvo prašomi pateikti jų nuomonę pagrindžiančių pavyzdžių, kurie padėjo atskleisti informantų
dermės sampratos turinį.
Kokybinio tyrimo metodikos ir procedūros
1. Kokybinė turinio analizė. Metodo paskirtis - išsiaiškinti strateginių dokumentų
reglamentuojamas ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo turinio dermės kryptis.
Metodas buvo naudojamas Lietuvos ir užsienio švietimo strateginių dokumentų analizei. Buvo
parengti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės kriterijai.
Kriterijai buvo taikomi švietimo strateginių dokumentų turinio analizei, atskleidžiant
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės prielaidas. Kokybinei
turinio analizei buvo atrinktas Lietuvos ir užsienio švietimo dokumentų paketas (1 priedas).
2. Kokybinė turinio analizė. Metodas buvo naudojamas Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo programų analizei. Metodo paskirtis - atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programų dermės ypatumus pagal išskirtus kriterijus bei išryškinti jų dermės
problemas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės kriterijai
buvo taikomi dermės kategorijų ir subkategorijų išskyrimui. Kokybinei turinio analizei buvo
atrinkta 10 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo programų, taip pat buvo analizuojamos „Bendroji
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“ bei „Pradinio ugdymo bendrosios
programos“.
3. Sutelktų tikslinių grupių diskusijos metodas. Metodo paskirtis - atskleisti programų
rengėjų (pedagogų, mokslininkų), švietimo strategų, įstaigų vadovų ir tėvų požiūrį į
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermę bei jos problemas.
Buvo parengti klausimynai 3 sutelktoms tikslinėms diskusijų grupėms: ugdymo programų
rengėjams-mokslininkams, ugdymo programų rengėjams-praktikams, kitiems suinteresuotiems
asmenims – švietimo strategams, vadovams ir tėvams. Sutelktos tikslinės grupės dalyviai buvo
atrenkami tikslingai ir sukviečiami į LEU auditoriją. Klausimai buvo pateikiami žodžiu bei
Power Point kompiuterine programa ant ekrano. Kiekvienos grupės diskusiją vedė du
moderatoriai. Siekiant šilto kontakto ir laisvumo, pradedant grupės diskusiją buvo žaidžiamas
komunikavimą skatinantis žaidimas „Ledlaužis“. Pasisakyti bei diskutuoti buvo kviečiami visi
dalyviai, norintiems kalbėti žodis buvo suteikiamas iš eilės. Pasisakantieji buvo prašomi
prisistatyti pasakant vardą. Buvo daromas audio įrašas, todėl vardas reikalingas to paties
dalyvio pasisakymams atpažinti. Stenografuojant audio įrašą dalyvio vardas buvo keičiamas į
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dalyvio kodą (numerį), todėl buvo garantuojamas konfidencialumas. Sutelktų tikslinių grupių
diskusijos truko apie 2 val.
Sutelktos tikslinės grupės diskusijos medžiagos analizei buvo naudojamas atvirojo
kodavimo metodas, išskiriant esmines ir antrines kategorijas. Išskirtos ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės kategorijos buvo pagrindžiamos turinio
analizės duomenimis. Analizės schema:
Kategorija Subkategorija
Teiginiai (dalyvių mintys, požiūriai)
Sutelktų tikslinių grupių diskusijos medžiagos analizę pagal kokybės kategorijas atliko
LEU dėstytojai, turintys ne mažesnį kaip mokslų daktaro laipsnį.
4. Interviu užsienio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialistams,
mokslininkams, programų kūrėjams. Metodo paskirtis - atskleisti ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės inovatyvią patirtį užsienyje. Buvo
parengtas interviu klausimynas. Tyrimui atrinktos trys valstybės: Suomija, Lenkija, Islandija,
todėl interviu buvo atliekamas su šių šalių specialistais. Interviu buvo atliekamas nuvykus į šias
šalis, specialistams buvo užduodami klausimai žodžiu, o atsakymai buvo įrašomi į diktofoną.
Jeigu žodiniam interviu su kuriuo nors specialistu nebuvo sąlygų, jam buvo pateiktas interviu
protokolas, kad jis jį užpildytų raštu. Interviu klausimynas išverstas į anglų ir lenkų kalbas.
Pagrindiniai teminiai interviu orientyrai buvo šie:
 nacionalinės ugdymo programos/gairės vaikams nuo gimimo iki 10 metų, pasiekimų
standartai ir strateginiai ugdymo/si turinį reglamentuojantys dokumentai užsienio
šalyje;
 šalies vaikų ugdymo programų dermė ir kaip jos siekiama;
 šalies skirtingo amžiaus vaikų ugdymo programų dermės problemos.
Duomenų analizei buvo taikomas atvirojo kodavimo metodas.
5. Atvejo studija. Metodo paskirtis - atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo turinio dermės požymius ir problemas, atliekant sėkmingos ir nesėkmingos
turinio įgyvendinimo praktikos analizę Lietuvoje. Buvo parengti atvejo analizės aprašai (7
priedas). Siekiant išsiaiškinti, kuriose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose ar
mokyklose yra inovatyvių su programų derme susijusių ugdymo organizavimo formų, būdų,
aplinkų, veiklų, ugdymo įstaigoms buvo išsiųstas bendro pobūdžio klausimynas. Į įstaigas,
kurios nurodė, kad realizuoja inovatyvias, su programų derme susijusių ugdymo organizavimo
formas, būdus, aplinkas, veiklas nuvyko tyrėjas, kuris surinko įvairiapusę informaciją apie
įgyvendinamas inovacijas.
Pagrindiniai orientyrai, renkant informaciją apie sėkmingos ir nesėkmingos praktikos
atvejus:
 inovacijos esmė;
 kuo ji naudinga didinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo(si)
tęstinumą, dermę;
 jos patrauklumas vaikams, tėvams;
 nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui.
Ataskaitoje buvo pateikti atrinktų sėkmingos ir nesėkmingos praktikos atvejų aprašai
pagal parengtą formą.
Duomenų rinkimo laikas: 2012.02.16 – 2012. 05.16
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Vertinimo atitiktis programų tikslams ir
kompetencijoms

Tyrimas
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymo(si) elementai
programose

Programų kompetencijų atitiktis Europos
ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms kompetencijoms

Pedagoginių strategijų atitiktis į vaiką
orientuotam ugdymui(si).

Sutelktos tikslinės grupės tyrimo
metodika, skirta ugdymo programų
rengėjams mokslininkams
Sutelktos tikslinės grupės tyrimo
metodika, skirta ikimokyklinio
ugdymo programų rengėjams
praktikams
Sutelktos tikslinės grupės tyrimo
metodika, skirta švietimo strategams,
vadovams ir tėvams
Interviu užsienio ikimokyklinio
ugdymo specialistams
Švietimo dokumentų kokybinė turinio
analizė
Ugdymo programų kokybinė turinio
analizė
Atvejo studija
Programų turinio atitiktis programų
tikslams ir kompetencijoms

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio
ugdymo programų tikslų, uždavinių,
principų atitiktis Europos ir Lietuvos
švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų
prioritetinėms kryptims

1 lentelė
Bendra tyrimo schema

Analizės klausimas
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2. ŠIUOLAIKINĖ UGDYMO TURINIO IR PROGRAMŲ DERMĖS
SAMPRATA
Ugdymo(si) turinio apibrėžtys
JAV mokslininkai Darling-Hammond L., Banks J., Zumwalt K., Gomez L. ir kt. (2005,
170 p.) pateikia ugdymo(si) turinio siaurąja ir plačiąja prasme sampratas. Ugdymo(si) turinys
siaurąja prasme yra formalusis ugdymo(si) turinys (formal curriculum), kurį sudaro konceptai,
tematika ir kt., t. y. tai, ko mokomasi. Ugdymosi turinį plačiąja prasme sudaro jau paminėtas
formalusis ir dar du turinio aspektai: įgyvendinamas ugdymo(si) turinys (the enacted
curriculum), kuris apima mokinių veiklą, mokytojo ir mokinių sąveikas, vertinimą, priemones
ir kitus praktinius aspektus; paslėptas ugdymo(si) turinys (hidden curriculum), apimantis
pedagogo gebėjimą sukurti mokymąsi skatinančias sąlygas. Jei pedagogui nepakanka
kompetencijos, mokinių mokymasis nebūna pakankamai efektyvus.
A. Pollard (2008, 210-211 p.) pateikia keturias ugdymo(si) turinio apibrėžtis. Oficialus
ugdymo(si) turinys (official curriculum), jo nuomone, tai iš anksto suplanuota, aiškiai pateikta
valstybinė ugdymo(si) programa, turinti esminius elementus: numatomą ugdymo(si) turinį,
kuris išdėstytas tam tikru nuoseklumu, t.y. pažangos laipteliais, orientuotas į besimokantįjį ir jo
poreikius, keliantis iššūkius jo ugdymuisi. Oficialus turinys gali būti pateiktas kaip
nacionalinės ugdymo(si) gairės, kurios įgyvendinant praplečiamos, praturtinamos, atsižvelgiant
į besimokančiųjų poreikius, mokyklos ir vietos bendruomenės sąlygas. Paslėptas ugdymo(si)
turinys, švietimo stratego nuomone, yra tai, ko nėra oficialiajame turinyje, bet mokomasi
mokykloje. Šis turinys "atsinešamas" mokytojo ir mokinių, iškyla dėl jų statuso ir santykių, jį
sąlygoja mokyklos aplinka, jos vertybės. Mokiniai ugdosi supratimą apie berniukų ir mergaičių
elgesį, tautybes, skirtingus socialinius sluoksnius. Šis ugdymosi turinys susijęs ir su konkrečia
mokymosi medžiaga, kurią paruošia mokytojas. Stebimas ugdymo(si) turinys (observed
curriculum) - tai klasėje ar grupėje realiai įgyvendinamas turinys. Jis gali būti artimas
oficialiam turiniui, bet gali būti ir gana skirtingas. Pavyzdžiui, mokykloje gali būti taikomos
labai efektyvios mokymo(si) strategijos, padedančios mokiniams pasiekti geresnių, nei
numatyta oficialioje programoje, rezultatų, ir priešingai. Be to, stebimas turinys labai priklauso
ir nuo mokinių santykio su mokymusi. Patirtinis ugdymo(si) turinys (the curriculum-asexperienced) - tai mokinio patyrimas, apjungiantis tiek oficialų, tiek ir paslėptą ugdymo(si)
turinį. Jei oficialus ir paslėptas ugdymo(si) turinys atitinka besimokančiojo poreikius, pastarojo
patirtinis turinys plačiausias, labiausiai atitinka iš anksto suplanuotąjį. Būtent patirtinis
ugdymosi turinys yra tikrasis edukacinių poveikių rezultatas.
A. V. Kelly (2009, 10-13 p.) ugdymo(si) turinio sampratas bando grupuoti pagal kelis
kriterijus. Pagal tai, kokiai įstaigai ir mokymosi formai skirtas ugdymo(si) turinys,
mokslininkas išskiria formalųjį ir neformalųjį ugdymo(si) turinį. Formalusis, jo nuomone,
vykdomas mokyklose numatytą laiko periodą ir yra privalomas. Neformalusis - yra laisvai
pasirenkamas ir vykdomas būreliuose, per papildomą sportinę ir meninę veiklą mokykloje arba
už jos ribų. Mokslininkas taip pat išskiria suplanuotą (planned) ir gautą (receivd) ugdymo(si)
turinį. Suplanuotas ugdymo(si) turinys - tai iš anksto numatyti tikslai, uždaviniai, rezultatai,
mokymosi organizavimo ypatumai ir kt. Gautas ugdymo(si) turinys, autoriaus nuomone, yra
mokinio įgyta patirtis. A. V. Kelly išskiria ir paslėptą turinį, kurio samprata tokia pat, kaip ir
pateikta A. Pollard.
Italijos teoretikė R. M. Niculescu (2010, 42-47 p.) ugdymo(si) turinio sampratai
apibrėžti išskiria visą eilę perspektyvų.
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Viena iš perspektyvų - ugdymosi situacijų pobūdis, kuris priklauso nuo ugdymosi
formos (formali, neformali), pasirinkimo laisvės (privalomas, pasirenkamas), keliamų ar
nekeliamų ugdymosi tikslų. Šiuo aspektu autorė išskiria formalųjį, neformalųjį ir informalųjį
ugdymo(si) turinį. Formalųjį ir neformalųjį ugdymo(si) turinį autorė apibrėžia panašiai, kaip A.
V. Kelly. Informaliuoju ugdymo(si) turiniu autorė vadina visas situacijas, kuriose nekeliamas
tikslas ko nors išmokti, tačiau mokymasis vyksta. Jis vyksta visur - šeimoje, žiūrint televiziją,
draugų vakarėlyje ir kt.
Kita iš perspektyvų - ugdymosi turinio realumas. Šiuo aspektu autorė išskiria idealųjį
(ideal curriculum) ir realųjį (real curriculum) ugdymo(si) turinį. Idealųjį ugdymosi turinį autorė
apibrėžia kaip iš anksto numatytą, apjungiantį ir formalųjį ir neformalųjį ugdymo(si0 turinį.
Realųjį apibrėžia kaip mokinio įgytas patirtis.
Lietuvoje kaip šių ugdymo(si) turinio sampratų atitikmenys vartojamos sampratos numatytas ugdymo(si) turinys ir realiai pasiektas ugdymo(si) turinys. Samprata "Numatytas
ugdymo(si) turinys" artima A. Pollard oficialiojo, A. V. Kelly suplanuoto, L. DarlingHammond ir kt. formaliojo ugdymo(si) sampratoms. Samprata "Pasiektas ugdymo(si) turinys"
artima A. Pollard patirtinio, A. V. Kelly gautojo, R. M. Niculescu realiojo ugdymo(si)
sampratoms. Remiantis A. Pollard ir L. Darling-Hammond ir kt., tarp numatyto ir realiai
pasiekto ugdymo(si) turinio galima įžvelgti dar vieną etapą, kurį nusako sąvoka
"įgyvendinamas ugdymo(si) turinys". Jis susideda iš dviejų dedamųjų - A. Pollard išskirto
stebimo ugdymosi turinio ir praktiškai visų autorių minimo paslėpto ugdymosi turinio.
Taigi, remiantis grupės mokslininkų sampratų sinteze, išryškėja nauja požiūrio į
ugdymo(si) turinį perspektyva - ugdymo(si) turinio kūrimo ir realizavimo procesas
(planavimas, įgyvendinimas, pasiektas rezultatas).
R. M. Niculescu išskiria dar vieną perspektyvą ugdymo(si) turinio sampratoms
apibrėžti - pedagogo perspektyvą. Šiuo požiūriu mokslininkė pateikia sampratas: suprastas
ugdymo(si) turinys (perceived curriculum), mokomas turinys (taught curriculum), vertinamas
ugdymo(si) turinys (assesssed/evaluated curriculum). Suprastas ugdymo(si) turinys rodo, kaip
gerai pedagogas yra perpratęs oficialųjį ugdymo(si) turinį, tai - pedagogo požiūrio į mokinių
ugdymo(si) organizavimą modelis, stipriai veikiamas pedagogo asmenybės. Mokomas turinys tai pedagogo realiai taikomų mokinių ugdymo formų, metodų ir būdų visuma, atitinkanti
oficialųjį ugdymo(si) turinį ir orientuota į mokinio poreikius bei galimybes. Vertinamas
ugdymo(si) turinys - tai mokinių pasiekimai, kurie vertinami ir įsivertinami ugdymo(si)
procese. Visais atvejais ugdymo(si) turinys gali skirtis, pvz., pedagogas supranta ugdymo(si)
turinį, tačiau nepakanka kompetencijos jį tinkamai realizuoti; mokoma daugiau, o vertinama
mažiau; ugdomi gebėjimai, o vertinamos tik žinios ir kt.
2 lentelėje pateiktas požiūrių analizės pagrindu parengtas sisteminis ugdymo(si) turinio
sampratų laukas.
2 lentelė
Ugdymo(si) turinio sampratų sisteminė lentelė
Eil.
nr.
1.

Požiūrio į ugdymo(si)
turinio
sampratą
perspektyva
Ugdymosi forma ir
ugdymosi
situacijų
pobūdis.

Ugdymo(si) turinio sampratos

Autoriai

Formalusis (įgyvendinamas formaliojo
ugdymo įstaigose, privalomas, keliami
ugdymo(si) tikslai).

A. V. Kelly
R. M. Niculescu
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2.

3.

Neformalusis (įgyvendinamas
neformaliojo ugdymo įstaigose,
pasirenkamas, keliami ugdymo(si)
tikslai).
Informalus (įgyvendinamas ne ugdymo
įstaigose, neįsisąmonintas, nekeliami
ugdymo(si) tikslai).
Kūrimo ir realizavimo Numatytas (idealus - R. M. Niculescu,
proceso
aspektas: suplanuotas - A. V. Kelly, oficialus - A.
planavimas,
Pollard, formalus - L.Darling-Hammond
įgyvendinimas,
ir kt.).
pasiektas rezultatas.
Įgyvendinamas (L. Darling-Hammond
ir kt.): stebimas (A. Pollard) ir
paslėptas.
Pasiektas (patirtinis - A. Pollard,
gautasis - A. V. Kelly, realusis - R. M.
Niculescu ).
Pedagogo perspektyva Suprastas (pedagogų požiūris).
Mokomas (ugdymo(si) formos, metodai,
būdai, santykiai, aplinkos).
Vertinamas (kokiu tikslu ir kas
vertinama, kas vertina, įsivertina, kaip
vertinama).

R. M. Niculescu
A. V. Kelly
A. Pollard
L. DarlingHammond ir kt.

R. M. Niculescu

Ugdymo(si) turinio sandara programose
Daugeliui užsienio autorių rūpi ugdymosi turinio sandara. A. Pollard (2008, 225 p.)
pateikia ugdymosi turinio sandaros paveikslą, kuris sudarytas ieškant atsakymo į tris
fundamentinius klausimus:
 Ką mes ketiname pasiekti?
 Kaip mes organizuojame mokymąsi?
 Kaip mums sekasi pasiekti tikslų?
Atsakant į klausimą "Ką mes ketiname pasiekti?", autoriaus nuomone, turėtų būti
numatomi ugdymosi rezultatai: keliami ugdymosi tikslai, uždaviniai, numatomos ugdytinos
kompetencijos bei jų komponentai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas), aprašomas
įgyjamų gebėjimų, žinių ir supratimo, nuostatų lygis. Autoriaus nuomone, ugdymo(si)
uždaviniai turi aiškiai nubrėžti, ko turi pasiekti vaikas, padedamas mokytojo. Keliant atskirų
pakopų (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio) ugdymo tikslus, orientuojamasi ir į
visuomenės užsakymą asmens ugdymui. Anglijoje tai yra "Tapti sėkmingai besiugdančiu",
"Tapti oria asmenybe, gyvenančia saugų, sveiką ir turiningą gyvenimą", "Tapti atsakingu
piliečiu".
Numatant ugdytinas kompetencijas, kyla būtinybė išsiaiškinti santykį tarp bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų. Ugdymo turinio teoretikų R. M. Niculescu (2005), A. Pollard (2008)
ir kitų teigimu, kiekvienos ugdymo pakopos rezultatai aprašomi, pateikus bendrąsias
kompetencijas, kurios siejamos su mokinio asmenine, socialine, pažinimo, komunikavimo,
fizine, kūrybiškumo raida. Kiekvienai ugdymo pakopai numatytas rezultatas - tam tikras
siektinas kompetencijų lygis - yra tarsi įprastai bręstančio vaiko asmenybės "portretas". Taigi,
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numatytas pasiekti kompetencijų lygis parodo mokinio asmenybės raidos pažangą per
numatytą laikotarpį (t.y. per vienos ugdymo pakopos laikotarpį). Teoretikų nuomone, mokinio
asmenybės raida, brandinimas ir yra pagrindinis viso ugdymo(si) tikslas.
Šie ir kiti ugdymo turinio teoretikai mano, kad dalykinės kompetencijos yra tik
instrumentas siekti bendrųjų kompetencijų, per kurias aprašoma mokinio raidos pažanga.
Kitas aktualus klausimas - nuo kokio vaiko amžiaus galime kalbėti apie jo
kompetencijas? Užsienio šalių patirties analizė rodo, kad daugumos valstybių ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimai aprašomi, juos siejant su vaiko ugdymosi sritimis, o ne su
kompetencijomis (Pensilvanija, 2010; Anglija, 2000 ir kt.). Priešmokyklinio amžiaus vaikų
ugdymosi rezultatai aprašomi, išskiriant bendrąsias kompetencijas, nes šiame amžiuje jau
galima siekti bendrųjų kompetencijų prielaidų plėtojimosi. Nuo pradinio ugdymo pakopos
pradžios rezultatai aprašomi, išskiriant bendrąsias, o taip pat ir dalykines kompetencijas.
Atsakant į klausimą "Kaip mes organizuojame mokymąsi?" numatomos ugdymosi
formos (pamoka, užmokyklinė veikla, renginiai ir kt.), mokymosi prieigos (patirtinis;
konstruktyvistinis; personalizuotas; į mokinį orientuotas mokymasis ar kt.), mokymosi
kontekstai (multikultūrinis, multilingvistinis, atvirumo vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, bendruomeniškumo, kūrybiškumo ir kt.), ugdymo(si) sritys
(komunikacinio, kalbinio, literatūrinio; kūrybiškumo ugdymo(si); pasaulio pažinimo;
matematinio; fizinio; asmeninio, socialinio ir emocinio ugdymo(si) ar kt.), dalykai. Autoriaus
nuomone, šiuolaikinėje ugdymo(si) programoje svarbesnis vienetas yra ugdymo(si) sritys, o ne
atskiri dalykai. Autoriaus teigimu, moderni Škotijos pradinio ugdymo nacionalinė programa
turi tokias ugdymo(si) sritis: kalbos, matematika, aplinkos pažinimas, menai, tikyba ir dorinis
ugdymas. Kiekviena ugdymo(si) sritis turi apibrėžtus laukiamus rezultatus, kiekvienas iš
rezultatų turi 5 arba 6 pamatuojamus lygius.
R. M. Niculescu (2005) nuomone, visi šie ugdymo organizavimo aspektai kuria
ugdymosi situacijas/galimybes vaikų grupėje ar klasėje. Būtent tai padeda vaikams kryptingai
ugdytis numatytas kompetencijas.
Atsakant į klausimą "Kaip mums sekasi pasiekti tikslų?" numatoma, kas bus
vertinama (vertinama turi būti tai, ko siekiama), kokiu tikslu (stebėti vaiko pažangą, kad būtų
galima gerinti jo ugdymo(si) kokybę ir kt.), kokie vertinimo būdai ir instrumentai bus taikomi.
Aprašant vaikų pažangos vertinimą akcentuojama vertinimo atitiktis numatytiems
ugdymosi rezultatams. Ikimokyklinio ugdymo pakopoje vertinami vaikų atskirų ugdymosi
sričių pasiekimai. Priešmokyklinio ugdymo pakopoje vertinamas vaikų įgytų kompetencijų
lygis ir brandumas mokykloje. Pradinio ugdymo pakopoje vertinamas mokinių įgytų
kompetencijų lygis.
Išryškėjo skirtingas užsienio edukologų požiūris į vaikų pažangos vertinimą. Mūsų šalies
pradinio ugdymo programoje išskirti 3 vaikų pasiekimų lygiai "patenkinamas", "vidutinis",
"aukštesnysis". Toks lygių išskyrimas leidžia "išrūšiuoti" vaikus į gabius ir negabius. Užsienyje
pereinama prie kitos pasiekimų vertinimo logikos - numatomi pasiekimų laipteliai, kuriais
vieni vaikai eina greičiau, kiti - lėčiau. Tokie įgytų kompetencijų lygį parodantys laipteliai jau
taikomi ir šalyje: "Pirmieji žingsniai", "Einama teisinga kryptimi", "Jau arti tikslo", "Įgyta
kompetencija", "Dar labiau tobulėjama". Laiptelių principas rodo pedagogui ugdymo(si)
turinio parinkimo vaikui ir jo realizavimo žingsnių seką.
Tokia ugdymo(si) turinio sandara leidžia pasiekti ugdymo(si) turinio kokybės.

17

Ugdymosi proceso dermės samprata. Dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo turinio realizavimo požymis yra nuoseklus, nekonfliktinis perėjimas iš
ikimokyklinio į priešmokyklinį ir mokyklinį ugdymą, nes visų ugdymo pakopų centre turi būti
vaikas, jo gerovė bei asmenybės raida. Tačiau įprastoje vaikų ugdymo praktikoje iki šiol
dominuoja tradicinis požiūris į ugdymo tęstinumą, kai priešmokyklinio ugdymo uždaviniai
daugiau derinami prie mokyklinių reikalavimų ir ypatumų nei atvirkščiai. Tyrimai rodo, jog
skirtumai tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo gali sukurti naujų stresinių situacijų ir
netikrumo vaikams pereinant į aukštesnę pakopą, nes tokius sunkumus sukuria kontrastai tarp
skirtingų pakopų programų (Woodhead M., Moss P., 2007, p. 30; Darling-Hammond L. ir kt.,
2005).
Išskiriamos ir kitos problemos. Mokslininkai pastebi, jog iki šiol didesnis dėmesys yra
skiriamas vaiko pasirengimui (brandumui) mokyklai, negu kad mokyklos pasirengimui priimti
vaiką. Kai kuriose priešmokyklinio ugdymosi etapą turinčiose šalyse tradiciškai yra
„užaukštinti“ mokymosi reikalavimai, perdaug orientuojamasi į išmokimo kokybę ir ugdymo
„sumokyklinimą“ (Weikart, 1999).
Mokslininkai pagrindžia esminius dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo kriterijus. Akcentuojama, kad tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tiek ir mokyklose
vaikams pirmiausia turi būti garantuojama globa, žaidimas ir mokymasis. (Framework Plan for
the Content and Tasks of Kindergartens, Norwegian Ministry of education and Research,
2006). Tyrėjai atskleidžia, kad kol kas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra daug
daugiau suderintas su maloniu mokymusi nei pradinis ugdymas. Vaiko gerove
besirūpinančiose Šiaurės šalyse, ypač Švedijoje, Norvegijoje ir pradiniame ugdyme vaiko
gerovei, globai, žaidimui, patirtiniam mokymuisi, pasitikėjimo savimi stiprinimui kreipiama
pakankamai dėmesio. (Arnold C., Bartlett K., Gowani S., Merali R., 2006; Neuman M. J.,
2005; Bennett J., 2006).
Mokslininkų nuomone, ugdymas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo(si) pakopoje turėtų
būti grindžiamas holistine pažiūra į vaiko socialinę, pažintinę ir emocinę raidą, o ne atskirų
dalykų mokymusi.
Edukologai pabrėžia, kad tiek ikimokykliniame, priešmokykliniame, tiek ir pradinio
ugdymo etape būtina siekti glaudesnės socialinės sanglaudos užtikrinimo, t.y. būtina atrasti
prasmingus kontaktus su skirtingos aplinkos, kilmės, kultūros, kalbos vaikais (Parkay F.W.,
Hass G., 2000). Pastarųjų metų ES švietimo strateginiai dokumentai kaip vieną iš svarbiausių
švietimo funkcijų nurodo kuo daugiau dėmesio skirti vaikų iš nepalankios socialinės aplinkos
įtraukimui į ugdymo įstaigų bendruomenes, siekiant mažinti socialinę, kultūrinę
marginalizaciją. Europos šalys skatinamos kuo daugiau dėmesio skirti vaikų bendrųjų
gebėjimų ugdymuisi, užtikrinant, kad švietimo paslaugos būtų naudingos visiems
besimokantiems, įskaitant ir nepalankioje padėtyje esančius asmenis (ES 2010 m. gegužės 11 d.
Tarybos išvados dėl švietimo ir mokymo socialinio aspekto, <http://eurex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:LT:PDF>).
UNESCO (2007) atkreipia dėmesį į skurdo aplinkoje gyvenančių vaikų ugdymo(si)
problemas. Skurdžių, atokių (kaimo) vietovių vaikai dažnai neturi galimybių naudotis švietimo
paslaugomis, o pradėję lankyti mokyklas, dažnai iškrenta jų nebaigę (Neuman M. J., cit. pgl.
Woodhead M., Moss P. 2007, p. 6).
ES skatinamas naujas požiūris į lygiavertį bendradarbiavimą tarp skirtingų ugdymo
pakopų, vengiant vienos pakopos dominavimo prieš kitą. Skatintinas kuo glaudesnių ugdymosi
programų kūrimas, atsižvelgiant į vaiko kultūrą bei poreikius. (Woodhead M., Moss P., 2007,
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p. 62). Tai gali sukurti pagrindą naujai „bendrai pedagoginei sąveikai“ ir „stiprios ir lygios
partnerystės“ kultūrai (OECD, 2001, 2006, cit. pgl. Woodhead M., Moss P., 2007, p.34).
Literatūros šaltinių analizė rodo, jog tyrinėtojai pabrėžia skirtingus perėjimo iš
ikimokyklinio ugdymo į pradinio ugdymo pakopą aspektus. Kai kurie autoriai labiau išryškina
psichologinę šio aspekto pusę, kiti – programų dermės ir nuoseklaus tęstinumo svarbą (Dunlop
A. W., Fabian H., 2002; Broström S., Wagner J. T., 2003). Bronfenbrennerio ekologinės
sistemos teorija pagrįsta nuomone, jog kokybiško perėjimo iš vienos į kitą ugdymo pakopų
rodikliai – bendradarbiavimas su šeima ir bendruomene, programų suderinamumas (Broström
S., Wagner J.T., 2003; Dunlop A. W., Fabian H., 2002; Griebel W., Niesel R., 2003;
Mangione P. L., Speth T., 1998). Tyrėjai įžvelgia ikimokyklinės įstaigos ir pradinės mokyklos
ugdymo programų derinimo galimybes kaip pačias palankiausias. Ikimokyklinių įstaigų ir
pradinių mokyklų pedagogų bendradarbiavimas – viena svarbiausių sąlygų siekiant abiejų
pakopų ugdymo programų suderinamumo. Pavyzdžiui, G. Dahlberg ir H. Lenz Taguchi (1994),
siekiant bendros ikimokyklinio ugdymo ir pradinėse mokyklos vizijos, skatina šių institucijų
pedagogus dirbti kartu. Ypač svarbu, jo nuomone, abiejų pakopų pedagogams perprasti: 1)
vaiko, kaip žinių kūrėjo, identitetą, kultūrą, 2) mokytojo pakitusį vaidmenį, 3) ugdymo proceso
organizavimo specifiką.
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3. EUROPOS ŠVIETIMO DOKUMENTŲ REKOMENDACIJOS UGDYMO
TURINIO PROGRAMOMS
Europos švietimo dokumentuose rekomenduojami švietimo tikslai
(ko mokoma ir mokomasi)
Europos švietimo dokumentuose išryškinama nuostata, kad ugdymo(si) tikslai turėtų
būti orientuojami ne į dalykinius akademinius pasiekimus, bet į vertybių, gebėjimų, žinių,
t.y. bendrųjų kompetencijų plėtojimą ir šiuolaikinės visuomenės iššūkius (Policy
Guidelines on Inclusion in Education. UNESCO, 2009). Kaip ugdymo siekiniai išryškinamos 8
bendrosios kompetencijos, būtinos sėkmingam mokymuisi ir darbui: bendravimas gimtąja,
bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai bei gebėjimai gamtos mokslų ir
technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis, socialiniai ir pilietiniai
gebėjimai, iniciatyvumas ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir raiška. Europos švietimo
dokumentuose nurodomi tokie bendrųjų kompetencijų komponentai: žinios, gebėjimai
(įgūdžiai), nuostatos. Be to išskiriami „proceso aspektai“, kurie susiformuoja kompetencijas
taikant gyvenimiškose situacijose. Šie "proceso aspektai" yra kritinis mąstymas, kūrybingumas,
problemų sprendimas, iniciatyvumas, pavojaus įvertinimas, sprendimų priėmimas ir jausmų
valdymas. Tai tarsi integruojantys gebėjimai, sustiprinantys kiekvieną iš kompetencijų.
Dokumentuose nusakomas tradicinių mokomųjų dalykų santykis su bendrosiomis
kompetencijomis. Pabrėžiama, kad dauguma bendrųjų kompetencijų glaudžiai siejasi su
tradiciniais mokyklų mokomaisiais dalykais, tokiais kaip gimtoji kalba, matematika ir
gamtamokslinis ugdymas, kiti, tokie kaip socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyvumas ir
verslumas, peržengia tradicinių mokomųjų dalykų ribas. (Bendrųjų kompetencijų vertinimas. EKK
2010 07 08. http://ec.europa.eu/ dgs/ education_culture; Bendrieji gebėjimai kintančiame pasaulyje. Brussels,
KOM(2009)640. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uri =COM:2009: 0640:FIN:LT:PDF; Early
Education
curriculum,
2011,
Brussels.
http://www.scholaeuropaea.eu/ELC/documents/EN_EARLY_CURRICULUM.pdf).

Šių bendrųjų gebėjimų charakteristikos pateikiamos ir kituose europiniuose švietimo
dokumentuose. Europos Komisijos Komunikato (2008) Komisijos siūlymuose iki 2020 m.
daugiausia dėmesio skiriama tokiems strateginiams uždaviniams, kaip mokymosi visą
gyvenimą, aktyvaus pilietiškumo, kūrybiškumo, verslumo skatinimas. Šie uždaviniai
turėtų būti sprendžiami visuose ugdymo lygmenyse.
Šiuolaikinėje ekonomikoje, pabrėžiant geresnio žinių panaudojimo ir spartaus naujovių
diegimo poreikį, akcentuojamas asmenybės kūrybiškumas ir su juo susijęs inovacinis
pajėgumas. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu, bendru tikslu įvardintas siekis per
mokymąsi visą gyvenimą skatinti kūrybiškumą, kuris taptų naujovių varikliu ir svarbiu
asmeninių, profesinių, verslumo bei socialinių gebėjimų plėtojimo ir visų visuomenės narių
gerovės puoselėjimo veiksniu. Taigi, skelbiamas ugdymo tikslas – didinti kūrybiškumą ir
stiprinti inovacinį pajėgumą kaip visiems aktualų gebėjimą. Kaip svarbūs kūrybiškumo ir
inovacinio pajėgumo aspektai įvardinami motyvacija ir iniciatyvumas, ugdytini nuo ankstyvos
vaikystės. Todėl rekomenduojama palaikyti ir stiprinti vaikų kūrybiškumą ir jų įsitraukimą į
įvairias veiklas bei kūrybinius darbus. Kitu svarbiu kūrybiškumo ir inovacinio pajėgumo
aspektu laikomi praktiniai tarpasmeninio ir tarpkultūrinio bendravimo gebėjimai, kurie
darosi vis aktualesni mobiliame, kultūriškai margame šiuolaikiniame pasaulyje. Todėl kitu
inovacinio pajėgumo ugdymo prioritetu tampa žinios bei praktiniai gebėjimai veikti
demokratinėje aplinkoje, vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis bei pilietinėmis
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nuostatomis. (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos kūrybiškumo ir naujovių metų (2009
m.). Briuselis, 2008. http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/LexUriServ.do?uri= COM:2008:0159:FIN:LT: PDF ).

Europos Taryba, pabrėždama, jog būtent švietimui ir mokymui tenka esminis vaidmuo
sprendžiant daugelį socialinių, ekonominių, demografinių, aplinkosaugos ir technologinių
problemų, su kuriomis susiduria ir ateityje susidurs Europa, iškelia strateginius tikslus iki 2020
metų. Vienas jų – mokymosi visą gyvenimą plėtojimas. Jis reikalauja, kad šalyse būtų
plėtojamos nacionalinės, mokymosi rezultatais grįstos kvalifikacijų sistemos, susietos su
Europos kvalifikacijų sąranga, kad būtų įdiegti lankstesni mokymosi būdai, užtikrinantys
lengvesnį perėjimą iš vieno švietimo ir mokymo sektoriaus į kitą. Švietimo ir mokymo kokybės
bei veiksmingumo gerinimo tikslas reikalauja daugiau dėmesio skirti pagrindinių gebėjimų,
pavyzdžiui, raštingumo ir mokėjimo skaičiuoti, tobulinimui, matematikos, gamtos mokslų ir
technologijų patrauklumo didinimui bei kalbų mokėjimo gerinimui. Skatinant vienodas
galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą, teigiama, jog reikia visiems sudaryti
geras sąlygas mokytis, o menko išsilavinimo problemą spręsti siūloma užtikrinant kokybišką
ikimokyklinį ugdymą, tikslinę paramą bei skatinant įtraukiantį švietimą. Vienu iš strateginių
tikslų laikomas kūrybingumo ir novatoriškumo (įskaitant ir verslumą) užtikrinimas visuose
švietimo lygmenyse. Dokumente teigiama, jog kūrybingumas ir novatoriškumas, užtikrinantis
Europos gebėjimą konkuruoti tarptautiniu mastu, reikalauja siekti, kad „visi piliečiai įgytų
bendrųjų kompetencijų, pavyzdžiui, skaitmeninį raštingumą, mokėjimą mokytis, iniciatyvos
bei verslumo pojūtį ir kultūrinį sąmoningumą“, o su tuo susijęs uždavinys – „užtikrinti
visapusišką žinių trikampio (švietimas, moksliniai tyrimai, novatoriškumas) veikimą“ (Tarybos
išvados 2009 m. gegužės 12 d. dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos
(„ET 2020“), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LT:PDF ).

Europos švietimo dokumentuose išskiriami ikimokyklinio ugdymo tikslai: garantuoti
vaikų gerovę, padėti jiems geriau pasirengti mokymuisi mokykloje ir laiduoti tolesnio
mokymosi sėkmę, sukuriant sąlygas vaikų potencinių galimybių plėtotei. (Policy Guidelines on
Inclusion in Education. UNESCO, 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf ).

Dokumentuose akcentuojama ankstyvaisiais gyvenimo metais įgytų nekognityvinių
gebėjimų, tokių kaip motyvacija, atkaklumas, gebėjimas bendrauti, poveikis sėkmingam
mokymuisi (Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti ateičiai.
Europos Komisija. Komisijos komunikatas. Briuselis, KOM(2011) 66
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =COM:2011:0066:FIN:LT :PDF ).

galutinis.

http://eur-

Pabrėžiamas vaikų
ankstyvojo kalbos ugdymo poveikis vaiko emocinės, socialinės ir kognityvinės raidos
rezultatams bei geresniam pasiruošimui mokytis pradinėje mokykloje. (European Strategic
Framework for Education and Training („ET 2020“). Language learning at pre-primary school level: making it
Efficient and sustainable A policy handbook. Commission staff working paper. Brussels, 7.7.20 11 SEC (2011)
928 final.).

Ypač akcentuojamas raštingumas ir mokėjimas skaičiuoti – esminės bendrųjų
gebėjimų sudedamosios dalys. Pabrėžiama, kad ypač aktuali pirmoji vaiko patirtis, tinkami
mokymo metodai ir teikiama specialistų pagalba. Akcentuojama mokėjimo mokytis svarba nuo
mažens, kaip viena iš sąlygų sėkmingai ugdytis gebėjimus. (Komisijos komunikatas Europos
parlamentui, tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui. Gebėjimų ugdymas
XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė. Briuselis, 03.07.2008, KOM(2008).

Nurodoma, kad daugelyje šalių vis plačiau naudojamos programos, kuriose daugiausia
dėmesio skiriama pagrindinių įgūdžių, visų pirma, mokėjimo skaityti ir skaičiuoti įgijimui
ankstyvajame amžiuje. (Bendrieji gebėjimai kintančiame pasaulyje. Tarybos ir Komisijos parengtas darbo
programos „Švietimas ir mokymas 2010“ įgyvendinimo 2010 m. pažangos bendros ataskaitos projektas.
SEK(2009) 1598. Europos bendrijų komisija. Briuselis, 2009.11.25. KOM(2009)640 galutinis. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0640:FIN:LT:PDF).
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Pabrėžiama ikimokyklinio ugdymo prieinamumo svarba. Tyrimai rodo, jog
daugumoje labiausiai išsivysčiusių šalių vykdomos ikimokyklinio ugdymo programos, skirtos
mažas pajamas turinčių asmenų, taip pat tautinių, socialinių ir kalbinių mažumų, grupėms. Jose
numatyta lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, kalbinius, raštingumo bei skaičiavimo
gebėjimus ir suteikti vaikams tinkamą pagrindą pradinio mokymo pradžiai. Jomis taip pat
siekiama ugdyti vaikų socialinę ir emocinę kompetenciją (Ankstyvasis vaikų ugdymas ir rūpyba
Europoje: socialinio ir kultūrinio nelygiateisiškumo problemų sprendimas. Europos
(Education,Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9 Eurydice). Briuselis, 2009).

komisija.

Europos sąjungos tarybos dokumentuose, kurie akcentuoja ankstyvojo ugdymo ir
priežiūros svarbą atskiriems asmenims ir visuomenei, ypač pabrėžiamas vaikų kognityvinių,
socialinių ir emocinių gebėjimų įgijimas žaidžiant ir mokantis. (Tarybos išvados dėl ankstyvojo
ugdymo ir priežiūros. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti ateičiai (2011/C 175/03). Europos sąjungos
taryba.
Europos
Sąjungos
oficialusis
leidinys.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0008:0010:LT:PDF).

Ankstyvojo ugdymo programose rekomenduojama dėmesį sutelkti į šiuos dalykus:
pasiekti, kad mokymasis būtų patrauklus ir prieinamas visiems bet kokio amžiaus,
išsilavinimo, darbo ir socialinio statuso piliečiams; suteikti jiems galimybę, be gimtosios,
išmokti dar dvi kalbas; sudaryti sąlygas migrantams mokytis priimančiosios šalies kalbos;
remti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų personalizuotą mokymąsi. ES 2010 m.
gegužės 11 d. Tarybos išvadose akcentuojamas švietimo, garantuojančio pagrindinių
kompetencijų įgijimas visiems, kuris yra vienas iš veiksmingiausių būdų skatinti socialinę
sanglaudą. Todėl būtina papildoma parama ugdymo institucijoms, kuriose didelę dalį ugdytinių
sudaro vaikai iš nepalankios aplinkos. ES Taryba rekomenduoja gerinti ugdymo kokybę,
siekiant kovoti su galima socialine, ekonomine ar kultūrine marginalizacija. (ES 2010 m. gegužės
11
d.
Tarybos
išvados
dėl
švietimo
ir
mokymo
socialinio
aspekto
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:C:2010:135:0002:0007:LT:PDF). Atkreipiamas

http://eur-

dėmesys į
vaikų iš migrantų šeimų gimtosios kalbos mokymą, kaip priemonę, kuri padeda saugoti vaiko
kultūrinį tapatumą bei didina jo pasitikėjimą savimi. (2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvados dėl vaikų
iš migrantų šeimų švietimo. Europos sąjungos institucijų ir organų pranešimai (2009/C 301/07). Europos
Sąjungos
oficialusis
leidinys.
2009.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2009:301:0005:0008:LT: PDF).

Europos švietimo dokumentuose akcentuojamas įtraukiantis vaikų, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas, kuris apima kognityvinius, emocinius, socialinius
ir kūrybinius kiekvieno vaiko vystymosi aspektus. Nurodoma, kad inkliuzinio mokymo(si)
programos grindžiamos pagrindiniais XXI a. mokymo(si) principais: išmokyti kartu mokytis,
kartu veikti ir kartu gyventi skirtingus asmenis. Šie iššūkiai veda prie naujo švietimo
politikos posūkio. Nuo inkliuzijos, kaip įprastos atskirų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymo koncepcijos, einama link inkliuzinės visos švietimo sistemos sampratos, kuri
skirtingus vaikų poreikius traktuoja ne kaip negalios atvejus. Inkliuzija suvokiama plačiu
sociokultūriniu lygmeniu kaip visa apimanti švietimo integracija, nukreipta prieš bet kokią
diskriminaciją vardan atskirties mažinimo. Europos sąjungos šalims rekomenduojama
garantuoti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, edukacinį, socialinį ir ekonominį
teisingumą, užtikrinant pagarbų santykį su vaikais ir gerinant ugdymo(si) kokybę.
Rekomenduojama ugdymo tikslus pritaikyti besimokančiųjų poreikiams ir galimybėms. (Policy
guidelineson
Inclusion
in
education.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf).

UNESCO,

2009.

Europos Tarybos dokumentai ugdymo tikslų realizavimui rekomenduoja glaudžią
sąveiką tarp ugdymo institucijos, tėvų ir bendruomenės. Pabrėžiama, kad ankstyvasis
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ugdymas ne tik padeda vaikams visapusiškai išnaudoti savo potencialą, bet ir tėvams leidžia
didinti savo užimtumą, kelti kvalifikaciją. Ankstyvojo ugdymo įstaigos bendradarbiavimas su
tėvais įgalina geriau numatyti siektinus rezultatus, pagal kuriuos būtų galima stebėti vaiko
vystymąsi bei jam padėti pereiti į aukštesnius švietimo sistemos lygmenis (Ankstyvasis ugdymas ir
priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti ateičiai. Europos Komisija. Komisijos komunikatas.
Briuselis,
KOM(2011)
66
galutinis.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:LT:PDF).

Dokumentuose nurodoma, jog svarbu remti tėvus kaip pagrindinius savo vaikų
ugdytojus ankstyvajame amžiuje, svarbu įstaigoms glaudžiai bendradarbiauti su tėvais ir
bendruomene, informuojant juos apie mokymosi nuo pat ankstyvojo amžiaus svarbą (Tarybos
išvados dėl ankstyvojo ugdymo ir priežiūros. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti ateičiai (2011/C
175/03).
Europos
sąjungos
taryba.
Europos
Sąjungos
oficialusis
leidinys.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C: 2011:175:0008:0010:LT:PDF).

Išvados.
1. Europos švietimo dokumentų apžvalga parodė, kad Europos švietimo tikslai
akcentuoja tris ugdymo prioritetus:
 asmens individualių galių plėtotę ugdymo(si) procese (asmens orumo, gerovės,
atsakingumo, individualumo, iniciatyvumo ir kūrybingumo puoselėjimas; kritinio mąstymo,
problemų sprendimo ir atvirumo naujovėms, t.y. inovacinio pajėgumo skatinimas; saugaus ir
sveiko gyvenimo įgūdžių ugdymas).
 asmens santykio su kitais plėtotę ugdymo(si) procese (tolerancijos socialinei
įvairovei skatinimas, bendruomeniškumo ir aktyvaus pilietiškumo ugdymas, ekologinio
supratingumo ir darnios plėtros puoselėjimas, socialinio ir kultūrinio aktyvumo, verslumo
ugdymas).
 įgalinimą mokytis visą gyvenimą (pagalba ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikams geriau pasirengti mokymuisi mokykloje; mokymosi motyvacijos skatinimas,
mokymosi stiliaus, technologijų ir strategijų įvaldymas).
2. Europos švietimo dokumentai akcentuoja perėjimą nuo dalykinio mokymo prie
bendrųjų kompetencijų ugdymo. Išskiriamos 8 bendrosios kompetencijos (bendrieji gebėjimai):
bendravimas gimtąja, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai bei gebėjimai
gamtos mokslų ir technologijų srityse, skaitmeninis raštingumas, mokymasis mokytis,
socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, iniciatyvumas ir verslumas bei kultūrinis sąmoningumas ir
raiška. Europos švietimo dokumentuose nurodomi tokie bendrųjų kompetencijų komponentai:
žinios, gebėjimai (įgūdžiai), nuostatos.
3. Europos švietimo dokumentuose pabrėžiama, kad ugdymo įstaigos turi būti atviros
vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, turi garantuoti edukacinį, socialinį ir
ekonominį teisingumą, užtikrinant pagarbų santykį su vaikais ir gerinant ugdymo(si) kokybę.
Bendrieji ugdymosi tikslai turi būti pritaikyti vaikų, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
galimybėms.
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Europos švietimo dokumentuose rekomenduojamas tikslų realizavimas
(kaip mokoma ir mokomasi, kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos)
Europos švietimo dokumentuose pateikiami kokybiško vaikų ugdymo(si) organizavimo
sisteminiai elementai, t.y. atskleidžiama „Kaip mokomasi?“ Išskiriami tokie ugdymo(si)
proceso elementai: plėtojamos kompetencijos; mokymosi kontekstai ir aplinka; planuojamas
ugdymo(si) turinys (sritys, dalykai, apimtis); vaiko mokymo ir mokymosi technologijos; vaiko
pažinimas ir pasiekimai (Policy guidelineson Inclusion in education. UNESCO, 2009.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf). Dokumentuose nusakomas indėlio ir
rezultato svorių persiskirstymas. Aiškiai apsibrėžus plėtojamas bendrąsias kompetencijas,
sutelktis nuo indėlio, tokio kaip programos turinys, laikas, medžiaga ir metodai, perkeliama ties
mokymosi proceso rezultatais: ką baigęs mokytis besimokantysis žino, supranta ir geba daryti.
Rekomenduojama gerinti indėlio ir rezultatų kokybę. (Bendrųjų kompetencijų vertinimas. EKK
2010 07 08. http://ec.europa.eu/ dgs/ education_culture; Atnaujintas Europos
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginis pagrindas. SEK(2008) 3058.
SEK(2008)
3059.
KOM(2008)
865.
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=lt,lt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt
,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=490092:cs&page=&hwords=null ).
Europos švietimo tyrimų analizės dokumentuose pateikiami visus ugdymo(si)
organizavimo elementus apimantys šiuolaikiniai ugdymo modeliai, taikytini mažiems
vaikams: į vaiką orientuoto (šiandien apibūdinamo kaip socialinis konstruktyvizmas) ugdymo
modelis; į mokymą orientuoto ugdymo modelis. Pirmasis modelis apjungia ugdymą, kurio
pagrindas – visuminė vaiko raida ir skatinimas mokytis, savarankiškai veikiant, spontaniškai
tyrinėjant ir žaidžiant. Skatinamas bendravimas su bendraamžiais, bendras darbas, o
kopijuojantys tikrovę siužetiniai ar vaidmeniniai žaidimai laikomi tokiais pat svarbiais, kaip ir
kultūros mokymasis. Suaugusiųjų vaidmuo dvejopas – paruošti aplinką, suplanuoti laiką,
išdėstyti įvairiai veiklai ir žaidimams reikalingas priemones, o taip pat užsiimti su vaikais taip,
kad būtų skatinamas jų pažintinis ir kultūrinis mokymasis (skaityti, skaičiuoti, pažinti gamtą).
Pedagogų pareiga – vadovauti vaikams ir padėti jų socialinei bei intelektinei raidai. Antrasis
modelis remiasi ugdymo teorijomis, kurių pagrindas yra mokytojo perduodamos žinios ir
gebėjimai. Skatinamas kalbos ir mokymosi įgūdžių susiejimas su pradinės mokyklos
programomis. Akcentuojamas tiesioginis mokymas, t.y. mokytojo vadovaujama veikla ir gautų
žinių įtvirtinimas labai griežtos struktūros ir suplanuotos mokymo programos rėmuose.
Pabrėžiama, kad patiems mažiausiems (iki 5 metų) vaikams skirtos programos turėtų būti
vykdomos, orientuojantis į vaiką ir jo raidą. Vyresniems (5 - 6 metų) vaikams skirtose
programose jau galima įvesti tiesioginio mokymo aspektus, taikant planuojamą, pedagogo
vadovaujamą mokymą, kas padėtų vaikui sėkmingiau pereiti į pradinės mokyklos programą.
Tačiau tiesioginis mokymas turėtų būti taikomas taip, kad būtų priimtinas vaikams ir nesukeltų
neigiamų socialinių, emocinių pasekmių. Daugumoje šalių formalusis mokyklinių įgūdžių,
pavyzdžiui, skaitymo, rašymo, matematikos mokymas prasideda nuo šešerių ar septynerių
metų amžiaus. Tai skatina mažamečių vaikų pažintinę, socialinę, motyvacinę ir emocinę raidą,
siekiant suteikti jiems gerą pagrindą formalaus pradinio ugdymo pradžiai. (Ankstyvasis vaikų
ugdymas ir rūpyba Europoje: socialinio ir kultūrinio nelygiateisiškumo problemų sprendimas. Briuselis, 2009).

Europos švietimo dokumentuose paryškinami šiuolaikinius mokymosi kontekstus,
aplinkas ir technologines galimybes atitinkantys mokymosi būdai. Teigiama, kad tradicinių,
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tiesioginiais nurodymais ar medžiagos dėstymu pagrįstų mokymo metodų nebepakanka, nes vis
labiau pasiteisina nauji ugdymo modeliai, kuriuose daugiau dėmesio skiriama besimokančiam
asmeniui bei aktyviam jo dalyvavimui mąstymo ir interpretavimo procese. Todėl yra
rekomenduojama mokymosi būdų įvairovė bei nuolatinis keitimasis patirtimi, kurį užtikrinti
gali tik atvirumą ir kūrybiškumą skatinanti mokymosi kultūra (Europos Parlamento ir Tarybos
sprendimas dėl Europos kūrybiškumo ir naujovių metų (2009 m.).
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0159:FIN:LT:PDF).

Briuselis,

2008.

http://eur-

Naujos technologinės galimybės išplečia IKT panaudojimą mokymosi procese. Vienas
iš keliamų mokymosi visą gyvenimą tikslų yra remti naujoviškų, IKT pagrįstų, mokymosi visą
gyvenimą strategijų plėtojimą. (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, nustatantis veiksmų programą
mokymosi
visą
gyvenimą
srityje.
Strasbūras,
2006.
lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:LT:PDF).
IKT

http://eur-

padeda
personalizuoti ugdymo(si) procesą, realizuoti į mokinį orientuotą ugdymąsi, didina mokymosi
šaltinių prieinamumą, ugdymo(si) inovatyvumą. 80 proc. pedagogų teigia, kad IKT taikymas
skatina mokinių mokymosi motyvaciją ir dėmesingumą, gerina akademinius pasiekimus. IKT
padeda mokiniui ugdytis kritinio mąstymo procesus, savarankiško mokymosi bei
bendradarbiavimo gebėjimus. (The use of ICT to support innovation and lifelong learning for all - A report
on progress. Briuselis, 2008. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf).

ES Komisija, 2008 m. vertinusi IKT panaudojimo pažangą bei naudingumą ugdymo(si)
kokybei gerinti, pažymėjo, jog skaitmeninis raštingumas bei ryšio ir informacinių technologijų
naudojimo pradmenys sparčiai tampa tokiu pat darbo, laisvalaikio praleidimo bei asmeninio
tobulėjimo rodikliu, kaip gebėjimas skaityti ir rašyti. Esminiu dalyku laikoma tai, jog
skaitmeninis raštingumas ilgainiui išaugina skaitmeninę kompetenciją, įgalinančią žmones
patikimai ir kritiškai naudotis informacija. Tačiau, nors tyrimų (PISA, 2006) duomenys rodo
teigiamą IKT koreliaciją su mokinių matematikos rezultatais, o interaktyvios lentos
panaudojimo tyrimai rodo geresnius anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų rezultatus,
buvo pažymėta, jog teigiamas IKT poveikis mokymuisi mokyklose vis dar tebėra daugiau
„revoliucinis procesas“ nei kasdienybė. Todėl Komisijos IKT darbo grupė priėjo išvados, kad
IKT vertintina kaip svarbi, bet dar nepakankamai išnaudota švietimo modernizavimo ir
tobulinimo priemonė. (The use of ICT to support innovation and lifelong learning for all - A report on
progress. Briuselis, 2008. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf).

Išskiriamos šios ikimokyklinio ugdymo sritys: socialinė, fizinė, pažinimo, kalbos ir
meninė (Austrija), asmenybės formavimas, fizinis išsivystymas, intelektinių gebėjimų
ugdymas, kūrybiškumo ugdymas, valstybinės kalbos mokymas (Latvija), komunikacija, kalba
ir tekstas; kūnas, judėjimas ir sveikata; menas, kultūra ir kūrybiškumas; gamta, aplinka ir
technika; etika, religija ir filosofija; vietos bendruomenė ir visuomenė; skaičiai, erdvė ir formos
(Norvegija); asmeninis tobulėjimas; kalbos raida; gamta ir gamtos mokslų reiškiniai; kūnas ir
judėjimas; socialiniai įgūdžiai; kultūrinės tradicijos ir posakiai (Danija). Taigi, visose užsienio
šalyse išskiriamos panašios vaiko ugdymo sritys. Pabrėžiama ugdymo decentralizavimo, tame
tarpe ir ugdymo turinio decentralizavimo, įtaka ugdymo veiksmingumui. (Ikimokyklinio amžiaus
vaikų
ugdymo
pasiekimų
vertinimas.
Lietuvos
ir
užsienio
šalių
patirtis,
2011,
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/failai/Ikimokyklinio_amziaus_vaiku_ugdymo_pasiekimu_vertini
mas._Lietuvos_ir_uzsienio_saliu_patirtis.pdf ).

Europos mokyklos ikimokyklinio ugdymo programoje išskiriamos trys struktūrinės
turinio sritys: mokymasis būti, mokymasis gyventi kartu su kitais, mokymasis veikti ir
pažinti.
(Early
Education
curriculum,
2011,
Brussels.
http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/1685/2011-01-D-15-en-3.pdf )
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Europos švietimo dokumentuose akcentuojamas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
individualizavimas, personalizavimas, bendradarbiavimu grindžiamo mokymo ir
mokymosi skatinimas, dalyvavimo planuojant ugdymą(si) garantavimas. (2010/C 135/02).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:LT:PDF).

Norvegijos ikimokykliniam ugdymui skirtame dokumente "Framework Plan for the
Content and Tasks of Kindergartens" (2006) pabrėžiama vaiko globa, žaidimas bei
mokymasis, nusakoma vaiko gerovę, galimybę žaisti, išreikšti save, įdomiai veikti
garantuojanti aplinka. Mokymasis suprantamas kaip vaiko kūrybiška veikla, domėjimasis
pasauliu, noras tyrinėti. Europos švietimo dokumentuose akcentuojama, kad svarbu skatinti ne
tik gebėjimą mokytis, bet ir motyvaciją mokytis. (2010 m. gegužės 11 d. Tarybos išvados dėl švietimo ir
mokymo socialinio aspekto. (Atnaujintas Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginis
pagrindas.
SEK(2008)
3058.
SEK(2008)
3059.
KOM(2008)
865.
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=lt,lt&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk
,sl,sv,&val=490092:cs&page=&hwords=null).

Europos mokyklos ikimokyklinio ugdymo programoje pabrėžiamas vaikų ugdymosi
multilingvistinis ir multikultūrinis kontekstai, lyčių lygybė. Akcentuojama vaiko fizinė ir
psichologinė gerovė, ugdymasis žaidžiant, veikiant grupelėmis. (Early Education curriculum,
2011, Brussels. http://www.eursc.eu/fichiers/contenu_fichiers1/1685/2011-01-D-15-en-3.pdf )

Europos švietimo dokumentuose pabrėžiamas iššūkis ugdymo įstaigoms sistemiškai
persitvarkyti, kad vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, natūraliai integruotųsi į
ugdymosi procesą. Ugdymo įstaigos turi kokybiškai keistis į visiems vaikams „draugiškas“,
vaiko teises saugančias įstaigas. Skirtingų poreikių vaikų grupės apima vaikus, turinčius
specialiųjų ugdymosi poreikių, skurdo aplinkoje augančius, prievartą patyrusius, etninių ir
kalbinių mažumų, kaimo vietovių, nuolat emigruojančius, silpnos sveikatos ir kt. vaikus.
Ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas berniukų ir mergaičių poreikių skirtumams. (Policy
guidelineson
Inclusion
in
education.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf).

UNESCO,

2009.

Šiems vaikams turi būti pritaikoma ugdymo(si) turinio apimtis, pedagogo sąveikos su jais
pobūdis, ugdymo struktūra ir technologijos bendrame visiems ugdymo(si) kontekste (Policy
guidelineson
Inclusion
in
education.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf). UNESCO

UNESCO,

dokumentuose

2009.

pateikiama

įtraukiančiojo ugdymo(si) ypatumų schema (2 pav.).
Įtraukiančiojo ugdymo programų ypatumai išryškinti Europos švietimo
dokumentuose. Mokykla ir kiekviena ugdymo pakopa turi turėti bendrus mokinių ugdymo
tikslus kaip numatomą rezultatą, tačiau atskirų ugdymo sričių ar dalykų turinys turėtų būti
orientuotas į individualias kiekvieno mokinio ir visų mokinių galimybes bei gebėjimus.
Įtraukiančiojo ugdymo programos turėtų būti skirtos kognityviniam, emociniam,
socialiniam ir vaikų kūrybingumo ugdymui. Ikimokykliniame amžiuje ypač svarbios
įtraukiančiojo ugdymo sritys yra kūrybinis žaidimas, muzikinis bei fizinis ugdymas(is),
kadangi naujausi tyrimai rodo jų veiksmingumą stimuliuojant vaikų raidą. (Policy Guidelines on
Inclusion in Education. UNESCO, 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf) .
Įtraukiančiojo ugdymo programa turėtų būti palanki lytiškumo, kultūrinio identiteto
skatinimui, kalbinės aplinkos sukūrimui, multilingvistiniam požiūriui. (Policy guidelineson
Inclusion in education. UNESCO, 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf) .
Ugdymas remiasi XXI amžiaus principais: mokytis veikti, mokytis būti, mokytis gyventi
kartu, mokytis mokytis (Delors, J. et al. Learning: the Treasure Within. Report to UNESCO of the
International Commission on Education for hte Twenty-firstCentury, Paris, UNESCO, 1996).
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Ugdymo(si) sistema visiems
užtikrinanti ugdymosi teisę
Sistema, aprūpinta ir pasirengusi
priimti įvairovę
Lankstūs mokymo ir mokymosi metodai,
pritaikyti skirtingiems poreikiams ir mokymosi stiliams

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo reorganizavimas

Lankstus ugdymo(si) turinys, atliepiantis skirtingus poreikius ir
neperkrautas akademiniu turiniu

Šiltas skirtumų priėmimas

Tėvų ir bendruomenės įsitraukimas

Ankstyvas vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių
identifikavimas ir korekcija

Lankstūs ugdymo(si) metodai
naudojant inovatyvius švietimo
pagalbos būdus bei techninę įrangą
(IKT ir kt.)
Vaikui draugiška įtraukianti aplinka
Išorinė profesinė pagalba, apgalvotai
ir aktyviai plėtojant pagalbos visiems
sistemą

2 pav. Įtraukiančiojo ugdymo(si) ypatumų schema (pagal „Policy Guidelines on Inclusion in
Education“. UNESCO, 2009)

Siekiant ugdymo(si) lankstumo pedagogai turėtų turėti didesnę laisvę rinktis
ugdymo(si) metodus ir skirti daugiau laiko pedagogo vadovaujamam darbui su vaikais klasėje.
Turėtų būti atsisakoma būdų, kuomet visi mokiniai mokomi tų pačių dalykų tuo pat metu ir tais
pačiais metodais. Įtraukiančios programos turi būti lanksčios, teikiančios daugybę galimybių
atsižvelgti į individualius vaikų poreikius, skatinančios pedagogus ieškoti pedagoginio
poveikio būdų, atitinkančių kiekvieno mokinio ir visų mokinių poreikius, gebėjimus bei
mokymosi stilių. (Policy Guidelines on Inclusion in Education. UNESCO, 2009.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf ).
Įtraukiančiosios programos įgyvendinimo kontekstai yra mišrus amžius, jungtinės
klasės, skirtingų gebėjimų grupės.
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Įtraukiančioji programa yra sudaryta tinkamai, jeigu atitinka šiuos aspektus:
Programoje laikomasi nediskriminacijos, atsižvelgimo į skirtumus ir tolerancijos
principų.
Vaiko teisės yra įtraukiančiosios programos dalis.
Įtraukiančioje programoje atspindimos vaiko teisės ir pareigos.
Programa atvira visiems skirtingų poreikių vaikams.
Programos turinio apimtis atitinka vaikų poreikius ir raidos perspektyvas.
Programos mokymo(si) priemonės ir mokymo(si) metodai pritaikyti vaikų gyvenimo
būdui.
Įtraukiančioji programa siūlo pedagoginių strategijų ir metodų įvairovę.
Programoje numatytas sveikatos ir sveikos mitybos įgūdžių ugdymas(is).
Programa atliepia lyties, kultūrinio identiteto, kalbos ugdymą(si).
Programa atitinka darnios plėtros idėjas.
Programa orientuota į šalies švietimo viziją ir tikslus.
Numatytas sistemingas grįžtamasis ryšys bei nuolatinis programos pertvarkymas,
atsižvelgiant į švietimo vizijos ir kontekstų kaitą. (Policy guidelineson Inclusion in education.
UNESCO, 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf ).

Mokymo ir mokymosi aplinkos pritaikymas skirtingų poreikių vaikams. Pedagogai
turėtų nuolat diskutuoti, keistis patirtimi, ieškoti skirtingų poreikių vaikų ugdymo efektyviausių
būdų. Realizuodami į vaiką orientuotą ugdymą, jie turėtų taikyti praktinį, eksperimentinį,
interaktyvų ir bendradarbiaujantį mokymąsi. Pedagogai turi būti pasirengę padėti kiekvienam
vaikui sukurti kūrybišką, optimalią ugdymo(si) aplinką, pritaikytą skirtingų poreikių
vaikams (silpnaregiams, su klausos negalia ir kt.), įgalinančią vaiką plėtoti savo galimybes.
Pedagogai turi tinkamai taikyti vaikui žodines instrukcijas ir, stebėdami jo veiklą, išsiaiškinti
kaip vaikas jas suprato. Aplinka turėtų būti saugi ir sveika. (Policy Guidelines on Inclusion in
Education. UNESCO, 2009. http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf). Migrantų vaikams
turėtų būti sudaromos galimybės greitai ir efektyviai mokytis priimančios šalies kalbos.
Gimtosios kalbos mokymuisi turėtų būti plėtojama partnerystė su vietos bendruomenėmis arba
naudojamos naujos technologijos, tokios kaip elektroninio giminiavimosi (e-twinning) su
gimtosios kalbos šalimi. (2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvados dėl vaikų iš migrantų šeimų švietimo.
Europos
Sąjungos
oficialusis
leidinys,
2009
12
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:301:0005:0008:LT:PDF).

11.

http://eur-

Išvados
1. Europos švietimo dokumentuose išryškintas indėlio ir rezultato svorių persiskirstymas,
mažinant indėlio, t.y. programų turinio, metodų, medžiagos, svorį ir didinant ugdymo(si)
rezultatų, t.y. plėtojamų bendrųjų kompetencijų, svorį.
2. Europos švietimo dokumentuose pateikiami kokybiško vaikų ugdymo(si) organizavimo
sisteminiai elementai: mokymosi kontekstai, ugdymo(si) turinio sritys ir apimtis, dalykai,
mokymo ir mokymosi strategijos, aplinka ir priemonės. Dokumentuose akcentuojami tokios
prioritetinės ugdymo(si) organizavimo kaitos kryptys:
 ikimokykliniame amžiuje plėtoti į vaiką orientuoto ugdymo(si), grindžiamo socialinio
konstruktyvizmo idėjomis, modelius; priešmokykliniame ugdyme taikyti kai kuriuos šio
amžiaus vaikams priimtinus tiesioginio mokymo elementus, kad būtų darniai pereinama prie
ugdymo(si) pradinėje mokykloje;
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 ikimokyklinį ugdymą organizuoti pagal vaiko raidai svarbias sritis: socialinę, fizinę,
pažinimo, komunikavimo, meninę; ikimokyklinio ugdymo pagrindu turėtų būti žaidimas,
spontaniškas tyrinėjimas, individuali savarankiška vaiko veikla, ugdymasis grupelėmis ir kt.;
 ugdymo(si) procese taikyti IKT kaip ugdymo(si) modernizavimo ir tobulinimo
priemonę;
 turėtų būti kuriama ugdymo(si) sistema, palanki lytiškumo, kultūrinio identiteto
skatinimui, multilingvistinės aplinkos plėtojimui.
3. Europos švietimo dokumentuose pabrėžiamas iššūkis ugdymo įstaigoms persitvarkyti
sistemiškai, kad vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, natūraliai integruotųsi į
ugdymo(si) procesą. Ugdymo įstaigos turi kokybiškai keistis į visiems vaikams „draugiškas“,
vaiko teises saugančias įstaigas. Turi būti kuriama lanksti įtraukiančiojo ugdymo sistema,
programos, mokymo ir mokymosi aplinka.
Europos švietimo dokumentuose rekomenduojamas pasiekimų vertinimas (kaip
vertinama pažanga ir pasiekimai)
Vertinimo atitiktis tikslui ir plėtojamoms kompetencijoms. Europos švietimo
dokumentuose daroma išvada, kad dabartiniai vertinimo metodai daugiausia grindžiami
žiniomis ir gebėjimu įsiminti informaciją, bet nepakankamai atsižvelgiama į gebėjimus ir
nuostatas – svarbiausią bendrųjų kompetencijų aspektą. Abejojama, ar galima atlikti patikimą
nuostatų vertinimą. Be to, vertinti žinių ir gebėjimų taikymą yra sudėtinga: nuostatų, kritinio
mąstymo, kūrybingumo aspektai rečiau įtraukiami į vertinimo sistemas. Įvairiose srityse
aktualių bendrųjų kompetencijų ir tarpdisciplininio darbo vertinimas nėra pakankamai
išplėtotas. (Bendrosios kompetencijos kintančiame pasaulyje: pažanga siekiant Lisabonos tikslu švietimo ir
mokymo srityje: įgyvendinimo Europos ir nacionaliniu lygiu analizė.“ (KOM(2009) 640).

Taip pat daroma išvada, kad per nacionalinį mokinių pasiekimų vertinimą dažniausiai
vertinamos trys iš aštuonių bendrųjų kompetencijų, numatytų Europos metmenyse, būtent
bendravimas gimtąja kalba, bendravimas užsienio kalbomis, matematiniai gebėjimai ir
gebėjimai mokslo bei technologijų srityse. Tačiau daugelyje Europos valstybių tokios
bendrosios kompetencijos, kaip mokymasis mokytis arba socialiniai ir pilietiniai gebėjimai,
kurie paprastai yra susiję su daugiau negu vienu mokomuoju dalyku, nacionalinių patikrinimų
metu dažniausiai nėra vertinami. (Policy Guidelines on Inclusion in Education. UNESCO, 2009.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf). Standartizuoti testai dažnai vertinimą
susiaurina tik iki žinių lygmens. Praktinės užduotys padeda vertinti bendruosius gebėjimus.
(Bendrųjų kompetencijų vertinimas. EKK 2010 07 08. http://ec.europa.eu/dgs/ education_culture).
Vertinimas padeda pažinti mokinį, yra orientuotas siekti maksimalios mokinių
pažangos. Europos švietimo dokumentuose vertinimas suprantamas kaip procesas, kurio metu
daromos išvados apie atskirų besimokančiųjų pažangą ir pasiekimus. (Looney, J. (2009),
"Assessment and Innovation in Education: OECD Working Paper No. 24," Paris; OECD/CERI, page 10.)

Viena iš vertinimo funkcijų, remiantis Europos švietimo dokumentais, yra nustatyti
stipriąsias ir silpnąsias mokinių savybes bei stebėti pažangą. Mokinių pasiekimai taip pat
vertinami, siekiant palyginti pasiekimus su nacionaliniais standartais ir ugdymo turinio tikslais.
Europos švietimo dokumentuose nurodoma, kad gerai apgalvotas vertinimas gali padėti
mokiniams „mokytis mokytis“ ir kloja pamatą visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. Jis gali
padėti vaikui geriau suprasti savo mokymosi procesą, mokymosi poreikius bei įveikti kliūtis,
siekiant mokytis veiksmingiau. Vertinimas gali padėti vaikui išmokti įgyti ir apdoroti naujas
žinias bei gebėjimus, padėti atrasti labiausiai jam tinkantį mokymosi būdą, tapti savarankišku ir
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savimi pasitikinčiu mokiniu. Blogai apgalvotas vertinimas, kai pabrėžiami "prasti pasiekimai",
gali sumažinti besimokančiojo motyvaciją ir savivertę, net paskatinti mesti mokyklą. (Bendrųjų
kompetencijų vertinimas. EKK 2010 07 08. http://ec.europa.eu/ dgs/ education_culture).

Vertinimas orientuotas siekti programų kokybės. Tyrimai rodo, kad mokymo,
mokymosi ir vertinimo procesai yra taip glaudžiai susiję, kad bet kokia politika arba strategija,
kuri daro įtaką vienam šių elementų, taip pat paveiks ir kitus. Tai reiškia, kad sprendimai,
susiję su vertinimu, daro didelę įtaką mokymuisi, netgi gali būti "mokomasi testui". Siekiant
programų kokybės, vertinimas svarbus dėl galimybės mokinių pasiekimus palyginti su
nacionaliniais standartais bei siekti vidinio ugdymo(si) kokybės užtikrinimo. (Bendrųjų
kompetencijų vertinimas. EKK 2010 07 08. http://ec.europa.eu/ dgs/ education_culture).

Vertinimas teikia grįžtamąjį ryšį besimokančiajam ir mokytojui. Europos švietimo
dokumentuose nurodoma, kad vertinimas besimokančiajam parodo ko bus siekiama, t.y. dėl
kokių mokymosi rezultatų susitarta. Vertinimo informacija kuratoriams ir mokytojams
naudinga dėl mokymo metodų sėkmės nustatymo. (Bendrųjų kompetencijų vertinimas. EKK 2010 07
08. http://ec.europa.eu/ dgs/ education_culture).

Pažangos, įgyjant kompetencijas, lygiai. Europos švietimo dokumentuose teigiama, kad
išsamiuose aštuonių bendrųjų kompetencijų, t.y. žinių, gebėjimų ir nuostatų, aprašymuose
nurodoma, kad „lygis“ – tai galutinis taškas, kurį turi pasiekti besimokantieji iki privalomojo
mokyklinio lavinimo laikotarpio pabaigos.
Mokytojai praktiškai „suskaido“ bendrąsias kompetencijas į lygius pagal ugdymo sritis
mokymo(si) planavimo ir pažangos stebėjimo tikslais, taip pat apibrėžia siektinus mokymosi
rezultatus, kuriuos, kaip tikimasi, mokiniai pasieks ugdydamiesi bendruosius gebėjimus.
Lygiams apibrėžti naudojami mokymosi siekiniai. Juose nurodoma, ką besimokantysis
žinos, supras ir sugebės daryti pasibaigus mokymosi etapui.
Dirbdamos pagal kompetencijomis grįstą ugdymo turinį, kai kurios valstybės sukūrė
nacionalines sistemas, kuriose apibrėžiami pasiekimų lygiai visose ugdymo srityse, susijusiose
su bendrosiomis kompetencijomis: kūrybingumu, problemų sprendimu, informacijos valdymu,
bendradarbiavimu. Naujoviškas šių nuostatų aspektas yra tas, kad besimokančiajam ir
mokytojui iškeliami aiškesni tikslai.
Tačiau kompetencijų lygių arba, konkrečiau, mokymosi siekinių, į kuriuos atsižvelgiant
siekiama stebėti bendrųjų kompetencijų ugdymo pažangą, apibrėžtys turi būti sudaromos
laikantis kelių sąlygų. Jos turi:
• apimti kuo daugiau bendrųjų kompetencijų aspektų: žinias, gebėjimus, nuostatas,
kūrybingumą ir problemų sprendimą;
• skatinti „netolygią“ pažangą. „Netolygi“ pažanga reiškia tai, kad asmenys yra linkę
daryti didesnę arba greitesnę pažangą vienoje srityje ir mažesnę – kitoje;
• skatinti pažangos stebėseną pakopomis, kurios padeda siekti pedagoginių tikslų ir
sudaro sąlygas dažnai, nuolatinei ir konkrečiai vertinimo informacijai teikti.
Pateikiami kompetencijų lygių apibūdinimai: pirmieji žingsniai; einama teisinga
kryptimi; jau arti tikslo; įgyta kompetencija; dar labiau tobulėjama. (Bendrųjų kompetencijų
vertinimas. EKK 2010 07 08. http://ec.europa.eu/ dgs/ education_culture).

Vertinimo būdai ir metodai. Dokumente "Bendrųjų kompetencijų vertinimas" teigiama,
kad įvertinimas yra susijęs su atskiro besimokančiojo gebėjimais, o vertinimas – su įstaigomis
arba sistemomis, jis dažnai grindžiamas sukauptais įvertinimo duomenimis.
Išskiriamas formuojamasis (ugdomasis) vertinimas ir apibendrinamasis (sumuojamasis)
vertinimas. Apibendrinamojo vertinimo tikslas – pateikti mokinių pasiekimų ir sugebėjimų
suvestines. Tai dažniausiai atliekama konkretaus mokymo etapo pabaigoje.
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Formuojamasis vertinimas vyksta tuo pačiu metu kaip mokymas. Tai dažnas,
interaktyvus mokinio pažangos vertinimas, siekiant nustatyti mokymosi poreikius ir
atitinkamai pritaikyti mokymą, t.y. vertinimas yra neatsiejama mokymo ir mokymosi dalis.
Formuojamasis įsivertinimas ir vertinimas apima:
• įsivertinimą, kuris įtraukia mokinius į aktyvų ir kritinį savo darbo analizavimą. Jis gali
vykti akis į akį arba grupinių diskusijų forma, įvertinant savo darbą pažymiu, pildant specialiai
sudarytus klausimynus ir dažnai naudojant informacines bei ryšių technologijas. Jis paprastai
atliekamas kartu su mokytoju;
• tarpusavio vertinimą, kuriame susitelkiama ties kitų besimokančiųjų darbo kritine
analize;
• vertinimo užduotis – veiklą, kuri mokymosi situacijoje gali vykti natūraliai arba būti
specialiai suformuota, kad besimokantysis galėtų parodyti savo gebėjimus konkrečiose srityse.
Šios užduotys glaudžiai derinamos su kasdiene vaikų veikla, tačiau kai jos naudojamos
vertinimo tikslais, mokytojas tikslingai stebi jų atlikimą;
• aplanko sudarymą, kuriame kaupiami pasiekimų įrodymai. Besimokantieji tam tikrą
laikotarpį kaupia savo darbų pavyzdžius, kurie patvirtina jų pažangą ir pasiekimus numatytose
srityse. Mokytojas parengia aiškius kriterijus, kad vaikai galėtų nuspręsti, kurie darbai kokius
jų gebėjimus parodo;
• projektinę veiklą, naudojamą mokymosi ir vertinimo tikslais - ypač tarpdalykinius
projektus, kurie peržengia mokomojo dalyko ribas ir susieja mokyklą su gyvenimu už jos ribų;
• pasiekimų fiksavimo priemones – užduočių vertinimo formas, įsivertinimo aprašus;
pasiekimų knygeles; elektronines prieigas ir kt.;
• asmeninį mokymosi planą – tai besimokančiojo, mokytojo ir kartais tėvų bendravimo
procesas, kurio siekiniai užfiksuojami konkrečiame plane. Jis specialiai skirtas pagrindiniams
tikslams, kurių besimokantysis tikisi pasiekti; užduotims, metodams bei rodikliams, kuriuos
naudojant bus siekiama tikslų bei vertinamas jų pasiekimo lygis. Pats dokumentas (kartais
vadinamas Asmeniniu besimokančiojo planu, Asmeninio švietimo planu ar kitaip) yra tik
gilesnės analizės ir bendravimo su besimokančiuoju registravimas.
Išskiriami ir kiti metodai: standartizuoti testai, egzaminai, esė rašymas, kompetencijų ir
gebėjimų aplankai, darbo aplankai, struktūrizuotas žodinis bendravimas tarp mokytojo ir
besimokančiojo, pokalbiai ir pristatymai, besimokančiojo užduočių atlikimo stebėjimas,
pagamintų gaminių apžiūrėjimas, gebėjimų įrodymų rinkimas, gyvenimiškų situacijų,
modeliuojamų IKT, atlikimas. (Bendrųjų kompetencijų vertinimas. EKK 2010 07 08. http://ec.europa.eu/
dgs/ education_culture).

Išvados
1. Europos švietimo dokumentuose išsakyta nuostata, jog mokinio pasiekimų vertinimas
turi apimti visas 8 Europos komisijos numatytas bendrąsias kompetencijas, taikant kuo
įvairesnius vertinimo instrumentus, leidžiančius identifikuoti ne tik turimas žinias, bet ir
vertybes bei gebėjimus. Reikėtų labiau išplėtoti socialinių ir pilietinių nuostatų bei gebėjimų, o
taip pat kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo vertinimą. Europos švietimo
dokumentuose išsakyta rekomendacija organizuojant ugdymą ir vertinant įgytas kompetencijas
išskirti pažangos lygius. Lygiai turėtų būti išreikšti mokymosi siekiniais, nurodant, kokias
nuostatas besimokantysis turės, ką jis supras, žinos ir gebės daryti kiekvieno mokymosi etapo
pabaigoje.
2. Vertinimas turėtų būti skirtas:
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 mokiniui, siekiant padėti jam suprasti savo mokymosi procesą ir pažangą, plėtoti
veiksmingesnes mokymosi strategijas;
 ugdytojams, siekiant padėti jiems pažinti mokinius, teikti grįžtamąjį ryšį apie jų
ugdymąsi, pasiekimus, ugdymo(si) turinio kokybę, suteikti informaciją ugdytinių
tėvams apie jų ugdymosi pasiekimus ir pažangą;
 ugdymo įstaigų vadovams ir švietimo strategams, padedant siekti vidinio ugdymo(si)
kokybės užtikrinimo, orientuojantis į nacionalinius standartus ir tarptautinius
lyginamuosius tyrimus.
3. Dokumentuose rekomenduojami apibendrinamasis ir formuojamasis vertinimo būdai,
įsivertinimo, tarpusavio vertinimo ir įvertinimo praktikavimas, nacionalinių ir tarptautinių
lyginamųjų tyrimų vykdymas bei vertinimo instrumentų įvairovė – standartizuoti testai, esė
rašymas, projekto vykdymas, kompetencijų ir gebėjimų aplankai, žodinis bendravimas tarp
pedagogo ir vaiko, stebėjimas, vaiko nuostatų ir gebėjimų įrodymų rinkimas, IKT
modeliuojamų gyvenimiškų situacijų atlikimas ir kt.
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4. LIETUVOS ŠVIETIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI IKIMOKYKLINIO,
PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO TURINIO PROGRAMOMS
Lietuvos švietimo dokumentuose numatyti švietimo tikslai (ko mokoma ir mokomasi)
Lietuvos švietimo dokumentuose iškelti ugdymo tikslai iš esmės atliepia europines
tendencijas. Lietuvos švietimas yra grindžiamas pagrindinėmis tautos, Europos ir pasaulio
kultūros vertybėmis: asmens nelygstamos vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių
lygybės, žmogaus laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių. Švietimas
ugdo asmens nuostatas ir gebėjimus remtis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje.
Tačiau skirtingais laikotarpiais rengti dokumentai (LR Švietimo įstatymas, koncepcijos,
programiniai bei švietimo organizavimo tvarką reglamentuojantys dokumentai) kai kuriuos
ugdymo prioritetus išryškina netolygiai. Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatose nurodoma, jog švietimas turi siekti strateginių tikslų, tokių kaip krašto
demokratinės kultūros plėtotė, tautinės tapatybės saugojimas, socialinės atskirties
mažinimas ir kt. Strategijoje numatyta pereiti prie naujos ugdymo turinio formavimo
politikos, orientuotos į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties
žmogui būtinų kompetencijų suteikimą. Ugdymas grindžiamas ne tiek žinių perteikimu ir
perėmimu, kiek jų analize, kritišku vertinimu ir praktiniu naudojimu, glaudžiai siejant švietimo
turinį su įvairių sričių gyvenimo praktika, problemomis ir jų sprendimų paieška.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) plėtros 2011-2013 metų programa (2011)
rekomenduoja užtikrinti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas
atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, socialinės atskirties, rizikos šeimų vaikų ir
neįgalių vaikų reikmes.
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijose specialiųjų
poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui (2011) pateikiama
bendrojo ugdymo programų pritaikymo šiems vaikams samprata. Rekomendacijose pateikiami
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti mokymosi tikslai, uždaviniai,
orientuoti į tai, ką gali pasiekti mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikslai
orientuoti į mokinių kompetencijų ugdymą, siejat jas su mokinių raida. Kita vertus,
rekomendacijose taip ir neišspręstas klausimas, kokias mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, kompetencijas reikėtų ugdyti. Tiksluose įvardintos šios kompetencijos: asmeninė,
socialinė, kultūrinė bei pilietiškumo pagrindai ir dalykinis raštingumas. Vėliau išskiriamos
kitos ugdomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinėpilietinė, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė. Taigi, tiksluose nurodytos ugdomos
kompetencijos ir atskirai įvardintos ugdomos kompetencijos nesutampa.
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijoje (2003) deklaruojamas vaiko teisių ir
galimybių garantavimo principas, apimantis vaiko galimybę augti kiek įmanoma sveikam;
gauti gerą išsilavinimą, priežiūrą ir gydymą; gyventi saugioje aplinkoje; jaustis mylimam ir
vertingam; tapti kompetentingam rūpintis savimi kasdieniame gyvenime; jaustis oriam ir
saugiam dėl savo rasinės, kultūrinės ir tautinės tapatybės; jaustis visaverte asmenybe, kad ir
kokio amžiaus būtų; plėtoti savo socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą. Taigi,
dokumente ryškiai atsiskleidžia į individualius asmens poreikius orientuoti ugdymo
uždaviniai.
Mokymosi prioritetas atsiskleidžia Vaiko gerovės valstybės politikos strategijoje (2005),
kurioje atkreiptas dėmesys į lygių galimybių sudarymą privalomojo mokymosi startui
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mokykloje. Suvokiama, jog nuolatinio mokymosi prielaidos glūdi jau šeimos ugdyme.
Valstybinė šeimos politikos koncepcija (2008) pabrėžia esmines šeimos funkcijas, tokias kaip
vaikų ugdymas ir socializacija, globa ir rekreacija. Šeimoje turėtų būti garantuojamas kultūros
ir vertybių, elgesio normų, pirminių žinių perteikimas, pažinimo ir bendravimo įgūdžių
ugdymas, gabumų atskleidimo ir galimybės juos įgyvendinti užtikrinimas, savimonės ugdymas,
socialinė reabilitacija, kaip vaikų emocinės gerovės prielaidos.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopų paskirtis, ugdymo tikslai,
uždaviniai nubrėžti LR švietimo įstatyme (2011). Jame, nurodant ugdymo institucijų paskirtį,
orientuojamasi į visas tris ugdymo kryptis: orientaciją į asmens individualių galių plėtotę,
asmens santykio su kitais plėtotę, įgalinimą mokytis visą gyvenimą. Ikimokyklinio ugdymo
paskirtis apibrėžiama kaip vaiko prigimtinių, sociokultūrinių (ir etinių) bei pažintinių
poreikių tenkinimas. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis nurodyta kaip pagalba vaikui
pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą, taigi, akcentuojamas tik
mokymosi aspektas. Pradinio ugdymo paskirtis jau vėl atliepia visus tris šiuolaikinio ugdymo
prioritetus, nes teigiamas siekis suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis,
kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti
mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (LR Švietimo įstatymas, 2011). Minėtos ugdymo
tendencijos plačiai atspindėtos ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
koncepcijose.
Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija (1991) teigia, kad būtina garantuoti
laimingą vaikystę, laiduoti vaikui fizinę, psichinę ir socialinę gerovę, nepažeisti jo teisių,
pripažinti vaiko nepriklausomybę ir savarankiškumą. Vienas iš dokumente skelbiamų
uždavinių yra saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo
poreikius – fizinio ir psichinio saugumo, aktyvumo, saviraiškos. Šie teiginiai patvirtina asmens
individualių galių plėtotės kryptį. Kita vertus, koncepcija deklaruoja būtinybę sudaryti
palankias sąlygas vaiko kultūrinei raidai.
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų apraše (2005) keliamas siekis suformuluoti
bendražmogiškomis vertybinėmis nuostatomis grįstus vaikų ugdymo tikslus ir aiškius
įgyvendinamus uždavinius, kurie atitiktų vaikų amžių, individualias jų ypatybes, tenkintų vaikų
ir tėvų (globėjų) lūkesčius, atitiktų realias švietimo teikėjo galimybes ir neprieštarautų
šiuolaikinės pedagogikos nuostatoms. Nurodoma, kad, rengiant programas ir planuojant
ugdymo turinį, būtina aprašyti individualizavimo principus, akcentuojamas kompetencijų
(socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo, meninės) ugdymas.
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikoje (2005) akcentuojama kad,
ugdymo programų tikslai, uždaviniai ir turinys turi atitikti valstybės nustatytus
reikalavimus, vaikų amžių, poreikius, galimybes ir interesus. Ikimokykliniame ugdyme turi
būti taikomas visuminio ugdymo principas, siekiama visų vaiko galių plėtotės. Turi būti
tikslingai ugdomos vaiko vertybinės nuostatos, jausmai, mąstymas ir elgsena, sudarytos
sąlygos kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti. Akcentuojamas vaikų sveikatos saugojimas ir
stiprinimas, nurodoma būtinybė derinti ugdymą, priežiūrą ir globą, teigiama, jog ugdymas turi
būti grindžiamas individualizavimo principu, t.y. kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu,
ugdymo(si) poreikių pripažinimu, rekomenduojama atsižvelgti į vaikų kultūros dėsningumus
(Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašas, 2005). Nurodoma, kad būtina derinti šeimos ir
institucijos ugdymo interesus ir lūkesčius.
Priešmokyklinio ugdymo koncepcija (2000) svarbiausiu dalyku laiko vaiko įgalinimą
mokytis. Savo uždaviniais ji įvardija: vaiko fizinės, psichinės sveikatos saugojimą bei vaiko
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socialinio saugumo garantavimą; pasitikėjimo savimi puoselėjimą, savivertės, pagarbos sau
žadinimą; vaikų kultūros saugojimą. Dokumentas be pagrindinių bendrųjų švietimo principų
(humaniškumo,
demokratiškumo,
nacionalumo,
atsinaujinimo)
nurodo
laikytis
individualizavimo principo, kas apibūdinta kaip atvirumas ugdymosi poreikiams, pagarba
kiekvieno asmeninei patirčiai bei individualių gebėjimų puoselėjimas. Priešmokyklinio
ugdymo pedagogo pavyzdiniame pareiginiame apraše (2003) nurodoma, kad pedagogas turi
individualizuoti ugdymo tikslus ir turinį pagal ugdymo įstaigos ir regiono ypatumus, laikytis
atsižvelgimo į vaikų kultūros dėsningumus principo bei nuoseklumo principo tęsiant pozityvų
šeimoje pradėtą ugdymą arba institucinį ikimokyklinį ugdymą.
Priešmokyklinio ugdymo koncepcija (2000) akcentuoja visų vaikų lygias galimybes
kokybiško mokyklinio ugdymo(si) startui, ji pažymi vaiko brandinimą mokyklai. Jį suvokia
kaip vaiko fizinių ir psichinių galių puoselėjimą, pozityvios, socialinės ir emocinės
patirties įgijimą, pažinimo motyvacijos žadinimą, kūrybiškumo skatinimą, o ne dalykinį
rengimą skaityti, rašyti, skaičiuoti.
Pradinio ugdymo sampratoje (2003) nurodytas pradinio ugdymo tikslas – išugdyti sveiką,
aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos
gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, kuriant palankias sąlygas jo
individualybės plėtotei. Humaniškumo, demokratiškumo, nacionalumo principai rodo, jog
pradinis ugdymas grindžiamas pagarba vaiko asmenybei, tautinio tapatumo puoselėjimui bei
mokinio teisių dalyvauti, spręsti, prisiimti atsakomybę užtikrinimui.
Išvados:
1. Lietuvos švietimo dokumentų apžvalga parodė, kad švietimo tikslai orientuojasi į
europinius ugdymo prioritetus: asmens individualių galių, jo santykių su kitais plėtotę bei
nuolatinį mokymąsi. Tai atsispindi aptariamų pakopų (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo) tikslų formuluotėse. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo paskirties bei tikslų
apibrėžimai rodo orientaciją į visus tris prioritetus, o priešmokyklinis ugdymas nukreiptas tik į
įgalinimą sėkmingai mokytis pradinėje mokykloje. Be to, Lietuvos priešmokykliniame
ugdyme atsisakyta tiesioginio mokymo(si) elementų, dėmesį skiriant fizinių ir psichinių galių,
socialinės ir emocinės patirties, pažinimo, kūrybiškumo puoselėjimui.
2. Pirmieji koncepciniai ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dokumentai
(Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija, 1991; Priešmokyklinio ugdymo
koncepcija, 2000 ir Pradinio ugdymo samprata, 2003) į kompetencijų ugdymą neorientuoja.
Vėlesni ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dokumentai nurodo tas pačias
kompetencijas (socialinę, komunikavimo, pažinimo, sveikatos, meninę), bet jos nesutampa su
bendrosiomis kompetencijomis, rekomenduojamomis Europos švietimo dokumentuose.
Pradinio ugdymo pakopoje ugdomos kompetencijos apibrėžtos tik Bendrojoje programoje. Jos
nesutampa nei su siekiamomis priešmokyklinio ugdymo pakopoje, nei su rekomenduojamomis
Europos švietimo dokumentuose. Lietuvos švietimo dokumentai per mažai dėmesio skiria
informacinių ir komunikacinių technologijų akcentavimui. Tuo tarpu Europos švietimo
dokumentai skaitmeninį raštingumą laiko viena iš ugdytinų bendrųjų kompetencijų. Be to, IKT
akcentuojamos kaip sąlyga viso ugdymo(si) proceso inovatyvumo didinimui.
3. Lietuvos švietimo dokumentai akcentuoja individualių vaiko poreikių (tame tarpe ir
specialiųjų ugdymosi poreikių) tenkinimą. Tačiau neišspręstas klausimas, kokias mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompetencijas reikėtų ugdyti.
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Lietuvos švietimo dokumentuose numatomas tikslų realizavimas (kaip mokoma ir
mokomasi, kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos)
Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 nuostatose didelis dėmesys skiriamas
ugdymo turinio tobulinimui. Siekiama ugdymo turinį derinti su darbo rinkos žinių visuomenėje
poreikiais, sustiprinant socialinių, informacinių, komunikacinių ir kitų bendrųjų gebėjimų
visuotinį ugdymą. Taip pat atkreiptas dėmesys į mokymosi individualizavimą pagal asmens
poreikius ir gebėjimus. Nuostatose teigiama, jog ugdymo turinio formavimo pagrindas kokybė, kontekstualumas, socialinis teisingumas. Kad būtų užtikrintas švietimo plėtotės, o tuo
pačiu ir ugdymo programų prieinamumas, tęstinumas ir socialinis teisingumas, strategijos
nuostatos teigia, kad ikimokyklinis ugdymas turi būti prieinamas socialinę atskirtį
patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams. Teikiant kryptingą pedagoginę, kultūrinę
paramą visoms vaikus auginančioms socialinės rizikos šeimoms, turi būti sukurtos galimybės
efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus. Papildomą dėmesį reikalaujama skirti
tautinių mažumų bei migruojančių šeimų vaikams. Vaiko gerovės valstybės politikos
koncepcijoje (2003) rekomenduojama kurti nacionalines strategijas ir programas, plėtojančias
vaiko fizinės, socialinės, emocinės ir pažintinės raidos galias, kurios suteiktų galimybę
kiekvienam vaikui gauti būtinas žinias apie sveikatos išsaugojimą, stiprinimą, ligų profilaktiką
bei padėtų užkirsti kelią žalingų įpročių atsiradimui, alkoholio, narkotinių ir toksinių medžiagų
vartojimui. Tai leistų gerinti vaiko psichikos sveikatą, padėtų įveikti elgesio ir emocijų
sutrikimus. Vienas iš vaiko gerovės valstybės politikos strategijos uždavinių yra nuolat vertinti
vaiko gerovės būklę Lietuvoje.
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijose specialiųjų
poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui (2011) pateikiamas turinio
apimties, skirtos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, aprašymas. Tačiau neaišku,
kokie turinio pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, aspektai turėtų
būti integruojami į bendrąsias ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas,
o kokie - į atskiras individualias programas mokiniams. Dokumente nėra detalizuotų
rekomendacijų, kaip pateikti konkretų turinį mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos
aprašas (2011) teigia, kad visos mokyklos turi būti pasirengusios priimti mokinius, turinčius
specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Teigiama, kad mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos.
Vadinasi, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) turinio sampratose turėtų
būti integruota ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) turinio
samprata. Nurodoma, kad bendrojo ugdymo programos pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus
mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir
vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis
bei rekomendacijomis. Mokykloje susitariama dėl ugdymo/mokymo pritaikymo ir įforminimo.
Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcijoje (1991) teigiama, kad ugdymo turinio
pagrindas – tautinė kultūra. Akcentuojama tautosaka, tautodailė, tautiniai žaidimai, tradicijos,
papročiai. Gimtosios kalbos srityje akcentuojama tarmė, dorinio ugdymo sritis apibrėžta kaip
vaiko ir kitų vaikų bei suaugusiųjų humaniški santykiai. Kalbama ir apie meno sritį, kuri
laikoma efektyviausia doros ugdymo galimybe, aptariama darbinė veikla. Pabrėžiamas minėtų
ugdymo(si) sričių visybiškumas, koncepcija nerekomenduoja ugdymo(si) turinio dalinti į
sritis pagal mokslo logiką, t.y. nerekomenduoja forsuoti vaiko sąvokinio mąstymo raidos.
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Dokumente ikimokyklinuko žaidimui, fantazijai, kūrybai suteikiama daug laisvės, neskubama
suvaržyti vaikų moksliniais pasaulio pažinimo būdais, numatyta saugi aplinka. Atsisakyta
dalykinio ugdymo – pamokėlės, tačiau globos, žaidimo ir ugdymo dermės klausimas nėra
akcentuojamas. Akcentuojama, jog institucija turi remtis ir tęsti šeimos ugdymo tradicijas,
vengiant tėvų ir institucijos susipriešinimo. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito
metodikoje (2005) teigiama, kad ugdymo turinys turėtų remtis valstybinėmis
rekomendacijomis, šeimos, vietos bendruomenės poreikiais. Ugdymo metodai, būdai, formos
parenkami atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir uždavinius, vaikų amžių, gebėjimus ir poreikius.
Pabrėžiama vaikų kultūra kaip vertybė, kurios sklaidai turi būti sudarytos optimalios sąlygos.
Akcentuojama pagarba, pripažinimas ir vertinimas per vaiko individualių ir bendruomeninių
poreikių tenkinimą. Pabrėžiamas ugdymo sąlygų sudarymas, garantuojantis gerą vaiko
savijautą – ugdymą(si) skatinanti aplinka turi tenkinti ne tik fizinius, pažintinius bet ir
emocinius bei dvasinius vaiko poreikius.
Priešmokyklinio ugdymo koncepcija (2000) teigia, kad ugdymo turinį reglamentuoja
Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa. Turinys turi tenkinti vaikų (grupių) poreikius,
turėtų būti tęsiamas pozityvus šeimoje pradėtas ugdymas arba institucinis ikimokyklinis
ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas gali atlikti šeimos ugdymo trūkumų kompensacinę
funkciją, sudarant visiems vaikams vienodas galimybes rengtis mokykliniam ugdymui.
Priešmokyklinio ugdymo koncepcija numato kūrybiškumo, mąstymo gebėjimų, problemų
sprendimo ugdymą, kalbos, simbolių suvokimo stiprinimą, vaiko savarankiškumo ir
bendradarbiavimo gebėjimų auginimą. Koncepcijoje akcentuojamas pasaulio visybiškumas,
nėra išskirtos ugdymo turinio sritys. Pastebėtina, kad akcentuojant, jog negali būti vaiko
dalykinio mokymo, turinys, būtinas vaiko bendrųjų kompetencijų ugdymui, taip pat
neapibrėžtas. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos apraše (2005) teigiama, jog
ugdymas priešmokyklinėje grupėje yra visuminis, grupės vaikų ugdomoji veikla yra
vientisas procesas, kuris neskaidomas į atskiras ugdymo sritis (atskirus dalykus) ir vyksta
integruotai. Nurodoma, jog ugdymas vyksta pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programą (2002), kurios uždaviniuose jau teigiamas siekis plėtoti socialinę,
pažinimo, kalbinę, meninę bei sveikatos kompetencijas. Deklaruojama, kad priešmokyklinio
ugdymo pedagogas siekia vaiko vidinio ir išorinio pasaulio dermės, planuodamas grupės
ugdomąją veiklą, individualizuodamas ugdymo tikslus, atsižvelgdamas į bendrą grupės
specifiką, individualius vaikų poreikius, mokyklos ir regiono ypatumus. Įvertinus vaiko
galimybę ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, numatyta galimybė priešmokyklinio
ugdymo grupėje ugdytis daugiau nei vienerius metus. Teigiama, jog ugdymo turinys, metodai
ir priemonės turi padėti įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir aprėpti visų vaikui reikalingų
kompetencijų ugdymą. Rekomenduojama numatyti ugdymo metodus, sąveikos būdus ir
priemones, reikalingas ugdymo turiniui įgyvendinti. Akcentuojama, kad priešmokyklinė
programa derėtų su pradinės mokyklos programa, garantuotų vaikų ugdymo tęstinumą.
Pabrėžiamas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir pagalba jiems,
akcentuojant visų ugdymosi poreikių tenkinimą bei ugdymo metodų ir priemonių tinkamą
parinkimą. Dokumentas nurodo mokytojo padėjėjo etato galimybę, specialaus pedagogo darbą
atskirai ar kartu su grupės pedagogu, o taip pat mažesnių grupių sudarymo galimybes, kai yra
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo
pavyzdiniame pareiginiame apraše (2003) nurodoma, jog pedagogas turi parinkti ugdymo
metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius ugdymosi poreikius, taikyti specialias
kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai ketina juos leisti į
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mokyklą negimtąja kalba. Ugdytojams rekomenduojama bendradarbiauti su kitais pedagogais
(logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais, darželio auklėtojomis, būsimąja mokytoja
ir kt.), su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis
visuomeninėmis organizacijomis ir kt. Taigi, priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdiniame
pareiginiame apraše ypatingas dėmesys kreipiamas į darbą su vaikais, turinčiais specialiųjų
ugdymosi poreikių.
Pradinio ugdymo sampratoje (2003) teigiama, jog ugdymo turinys kuriamas
vadovaujantis orientacijos į vaiką principu, t.y. atsižvelgiant į „poreikius, polinkius, interesus,
amžiaus tarpsnio ir individualiuosius (suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio ir kt.)
ypatumus, psichofizines galias bei augimo ritmą“. Sampratoje išskiriamos ugdymo(si) sritys
pagal dalykų logiką: kalbinis ugdymas (gimtoji užsienio kalbos); dorinis (etika arba tikyba);
socialinis ir gamtamokslinis ugdymas (pasaulio pažinimas); tiksliųjų mokslų (matematika);
meninis (dailė, muzika, teatras, choreografija); technologinis (darbeliai); sveikatos ugdymas
(kūno kultūra) ir teigiama, kad visos sritys yra lygiavertės ir joms reikia skirti vienodai laiko.
Pradinio ugdymo sampratoje nurodoma, kad ugdymo(si) erdvė turi būti fiziškai ir
psichologiškai saugi, patogi – pritaikyta mokymo(si) veiklai, skatinanti – orientuojanti į
aktyvią veiklą, individualizuota – atitinkanti įvairius vaikų poreikius, estetiška – ugdanti vaikų
estetinę kultūrą, jauki – joje malonu būti ir originali – skatinanti vaiko tapatybę, pasididžiavimą
savo klase ar mokykla. Įranga ir priemonės, naudojamos vaiko ugdymui(si), atitinka paskirtį –
ugdyti(s). Sampratoje numatytas individualių (adaptuotų, modifikuotų, specialiųjų) programų
sudarymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sąlygų sudarymas kitakalbių
ir užsieniečių mokymuisi. Taigi, pradiniame ugdyme jau atsiranda ugdymo turinio skaidymas į
ugdymo(si) sritis pagal dalykų logiką. 2011–2013 m. Pradinio ugdymo programos bendrajame
ugdymo plane (2011) nurodyta 10 dalykų bei valandos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams
tenkinti ir neformaliajam ugdymuisi. Plane numatoma papildoma pagalba mokytojams,
dirbantiems su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Taip pat aptariamas
individualizuotos pagalbos teikimas pasitelkiant specialistus, mažesnių grupių sudarymas
kitakalbiams, laikinų grupių sudarymas individualizuotoms konsultacijoms bei specialiajam
fiziniam ugdymui ar kitai pagalbai. Plane nurodoma, jog į Bendrosios programos turinį
integruojama: Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, Mokėjimo mokytis,
Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių
integruojamųjų programų pagrindai; mokyklos pasirinktos prevencinės programos;
informacinių komunikacinių technologijų ugdymas (mokoma IKT pradmenų ir IKT
naudojamos kaip ugdymo priemonė). Taigi, galima konstatuoti, jog pradiniame ugdyme nėra
pakankamai integruotas dalykinio ugdymo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo turinys.
Išvados:
1. Lietuvos švietimo dokumentų apžvalga parodė, jog ugdymo(si) turinio tendencijos
tik iš dalies atitinka Europos dokumentuose akcentuojamus turinio aspektus:

Lietuvos ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą reglamentuojančiuose
dokumentuose akivaizdūs ugdymo individualizavimo akcentai;

Lietuvos ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą reglamentuojančiuose
dokumentuose pastebima ugdymo turinio atitikimo šiuolaikinės visuomenės
poreikiams tendencija;

Lietuvos ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą reglamentuojančiuose
dokumentuose siekiama nuolatinio mokymosi tęstinumo.

38

2. Lietuvos švietimo dokumentų apžvalga parodė ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo turinio dermės stoką. Ikimokykliniame ugdyme akcentuojamas ugdymo(si)
turinio integralumas (visybiškumas), ugdymo(si) turinio neskaidant pagal mokslo sritis.
Priešmokykliniame ugdyme taip pat akcentuojamas visuminis ugdymas(is), kai ugdomoji
veikla vykdoma integruotai ir nėra skaidoma į atskiras dalykines sritis. Nors priešmokyklinio
ugdymo dokumentuose išreikštas siekis, kad programa derėtų su pradinio ugdymo programa
ir garantuotų ugdymo(si) tęstinumą, tas nėra užtikrinta, nes pradinio ugdymo turinys jau
suskaidytas į sritis pagal dalykus. Taigi, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio
integralumo tendencijos dera tarpusavyje, bet nedera su dalykiniu pagrindu skaidomomis
pradinio ugdymo turinio sritimis. Į dalykines sritis orientuotas pradinio ugdymo turinys yra
nepakankamai suderintas ir su bendrųjų kompetencijų ugdymui skirtu turiniu, t.y. bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; mokėjimo mokytis, komunikavimo, darnaus
vystymosi, kultūrinio sąmoningumo, sveikos gyvensenos, informacinių technologijų ir
kitomis sritimis.
3. Lietuvos švietimo dokumentų apžvalga parodė, kad švietimo prieinamumo, tame tarpe
ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimams, dokumentai skiria
pakankamai dėmesio.
Lietuvos švietimo dokumentuose numatomas pasiekimų vertinimas (kaip vertinama
pažanga ir pasiekimai)
Lietuvos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcijoje (1991) nurodomi šie ugdymo
rezultatai: pakankamas vaiko socializacijos lygis, amžių atitinkantis fizinis, psichinis
išsivystymas ir brandumas mokyklai. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito
metodikoje (2005) akcentuojama vaiko pasiekimų kokybė bei jų vertinimo sistema, laiduojanti
vaikų ugdymo(si) pažangą. Pabrėžiama, kad įstaigose turi būti sukurta tėvų ir bendruomenės
informavimo sistema, atliepianti jų poreikius, turi vykti kokybiškas bendravimas ir
bendradarbiavimas tarp įstaigos darbuotojų, tėvų ir kitų socialinių partnerių. Akcentuojama,
kad šeimos turėtų įsitraukti į vaikų ugdymo procesą, jame prasmingai dalyvauti bei gauti
kokybišką informaciją apie vaiko pasiekimus. Metodinėse rekomendacijose ikimokyklinio
ugdymo programai rengti (2006) nurodomi vaiko pasiekimų vertinimo tikslai, pasiekimų
požymiai – kriterijai, pasiekimų vertinimo proceso ypatumai bei pasiekimų ir ugdymo
perspektyvų refleksija.
Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje (2000) nėra reikalavimų vaiko pasiekimams,
teigiama, kad nesiekiama užkrauti šio amžiaus vaikui atsakomybės už siekiamus rezultatus.
Rekomenduojama sukurti puikias sąlygas vaikams žaisti, pažinti, kurti, jausti, išgyventi,
džiaugtis patirtimi. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (2003) nurodo
vaiko pasiekimų vertinimo paskirtį, tikslus, pasiekimų vertinimo periodiškumą. Akcentuojama,
kad pasiekimai vertinami remiantis „Vaikų brandumo mokyklai“ rodikliais bei
„Priešmokyklinio ugdymo standartu“.
Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo
metodinėse rekomendacijose (2004) nurodoma, kad vaiko pasiekimai vertinami remiantis
priešmokyklinio ugdymo(si) standartu. Vertinami vaikų įgytų kompetencijų lygiai įvairiose
ugdymo(si) srityse, pateikiama vaiko pasiekimų aprašo struktūra, turinio rekomendacijos.
Siūlomas pasiekimų nustatymo instrumentarijus: stebėjimas, veiklos rezultatų analizė, įvairios
užduotys, pokalbiai, klausimynai tėvams ir kt. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo
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pavyzdiniame pareiginiame apraše (2003) yra nurodyta, kad pedagogas privalo sistemingai
stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, brandumo mokyklai lygmenį.
Pradinio ugdymo sampratoje (2003) pasakyta, jog ugdymo(si) rezultatus apibrėžia
Pradinio išsilavinimo standartai (tuomet 2003 metų, kurie pagal tradiciją orientuoti daugiau į
dalykų žinias nei į bendruosius asmens gebėjimus). Vertinimui skirta dokumento dalis
išryškina vaiko mokymosi funkciją ir iš to išplaukiantį atsakomybės už rezultatus
ugdymą. Visi pradinio ugdymo dokumentai akcentuoja ideografinį vertinimą ir nevertinimą
pažymiais. Koncepcija teigia tėvų teisę dalyvauti priimant sprendimus, tame tarpe ir vaiko
vertinimo. Ugdymo organizavimo tvarka nurodo vaiko šeimos pažinimą ir glaudų
bendradarbiavimą, tačiau tėvų aktyvesnio dalyvavimo ugdymo procese nenumato, daugiau
akcentuoja tėvų informavimą apie pasiekimus bei rezultatus.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (2004) pabrėžia, kad mokymosi
rezultatų vertinimas turi padėti mokiniui pažinti save, įsivertinti savo pasiekimų lygį, kelti
mokymosi tikslus, padėti mokytojui nustatyti vaiko mokymosi problemas, parinkti ugdymo
turinį ir metodus bei suteikti tėvams informaciją apie vaiko mokymąsi. Vertinama tai, kas buvo
numatyta ugdymo(si) procese. Rekomenduojama tartis su mokiniais dėl vertinimo kriterijų ir
procedūrų, vengiant vertinimo formalizavimo. Dokumentas teigia, jog pradiniame ugdyme yra
taikomas ideografinis vertinimas, kai yra vertinama individuali mokinio pažanga, lyginant
dabartinius jo pasiekimus su ankstesniais. Dokumentas akcentuoja, jog reikia vengti lyginti
mokinių pasiekimus tarpusavyje. Siūloma naudoti šiuolaikinius vertinimo informacijos
tvarkymo bei pateikimo būdus (aplankus, aprašus, recenzijas, kompiuterines priemones).
Teigiama, kad pagal vertinimo paskirtį ir tikslus, vertinimas vykdomas ugdymo procese
(mokant ir mokantis) ir baigus programą (arba jos dalį). Nurodomi du vertinimo tipai:
formuojamasis, kuris padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymosi kryptį, ir diagnostinis,
kuris padeda išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai. 2011-2013 metų pradinio ugdymo
programos bendrajame ugdymo plane teigiama, jog mokyklos bendruomenė, tvirtindama
mokyklos bendrąjį planą turi susitarti dėl mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo
metodikos bei tvarkos. Mokinių pasiekimai yra vertinami pagal dalykus, nustačius tris
pasiekimų lygius: patenkinamą, pagrindinį, aukštesnįjį (Pradinio ugdymo bendrosios
programos, 2008).
Išvados:
1. Lietuvos švietimo dokumentų apžvalga parodė, jog pasiekimų vertinimo aspektai,
lyginant su Europos švietimo dokumentais, iš dalies sutampa. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo dokumentuose mažai akcentuojamas paties vaiko vaidmuo jo pasiekimų vertinime.
Pradinio ugdymo pakopoje akcentuojama, kad vertinimas turi padėti:
 mokiniui - suprasti savo pažangą;
 mokytojui - įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, turinio tobulinimo gaires;
 tėvams - suteikti informaciją apie vaiko mokymąsi.
2. Ikimokyklinio ugdymo pakopoje vertinami vaikų pasiekimai atskirose ugdymo srityse.
Priešmokyklinio ugdymo pakopoje numatoma vertinti vaikų pasiekimus pagal skirtingas
kompetencijas. Pradiniame ugdyme pasiekimai vertinami pagal dalykus, nustačius tris
pasiekimų lygius. Į kai kurių dalykų vertinamų pasiekimų turinį nesistemingai integruojami
kai kurių kompetencijų gebėjimai.
3. Apžvelgtuose Lietuvos švietimo dokumentuose vaikų ir mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymo(si) poreikių, pasiekimų vertinimas atskirai nėra išskiriamas. Galima manyti, kad
vertinama kiekvieno vaiko individuali pažanga ir pasiekimai.
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5. IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO TURINIO
PROGRAMŲ DERMĖS GEROJI PRAKTIKA UŽSIENIO ŠALYSE
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų
dermės geroji praktika Lenkijoje
Lenkijoje neabejojama, jog vaikų ugdymo kokybę lemia ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo tikslų ir turinio dermė. 2009-2010 m. Lenkijoje pradėta įgyvendinti
ikimokyklinio, bendrojo lavinimo pradinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų, licėjų Bendroji
ugdymo programa (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach). Ikimokyklinio ugdymo bendrąją
programą („Podstawy programowej wychowania przedszkolnego“, patvirtinta Lenkijos
Švietimo ministro 2008 gruodžio 23 d.) rengė ta pati ekspertų grupė, susidedanti iš pedagogų,
psichologų, metodininkų bei kokybiškai dirbančių darželių ir mokyklų direktorių, mokytojų.
Panašiai dirbo ir pradinio bei pagrindinio ugdymo programų rengėjai. Pradinio ugdymo
bendrąją programą rengę specialistai buvo įtraukti į atskirų dalykų mokymo programų rengimo
grupes. Pavyzdžiui, į matematikų grupę buvo įtrauktas specialistas, atsakantis už pradinio
ugdymo matematikos dalyko turinį. Programoje buvo siekiama, kad ugdymo turinys leistų
mokiniams palaipsniui pereiti nuo integruoto ugdymo 1-3 klasėse iki dalykų mokymo 4-oje
pagrindinės mokyklos klasėje.

Pagrindinio ugdymo programų struktūra

Bendras tikslas

Ugdymo tikslas – bendrieji reikalavimai

Ugdymo turinys - specialieji reikalavimai

Ugdymo metodai ir formos

3 pav. Lenkijos pagrindinio ugdymo programų struktūra (pagal “Nowa podstawa programowa
wychowania przedszkolnego“, 2009)
Siekiant ugdymo turinio dermės, Bendrojoje ugdymo programoje pateikiami konkretūs
tikslai bei uždaviniai tikslams pasiekti. Tokiu būdu Ikimokyklinio ugdymo bendrosios
programos turinys tapo ne tik autorinių programų, bet ir Pradinio ugdymo bendrosios
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programos rengimo pagrindu. Tai byloja I-oje klasėje ugdymo sričių, kurias realizuoja
mokykla ir ikimokyklinė įstaiga, gretinimas. Pavyzdžiui, ,,Socialinis ugdymas‘‘ (mokyklos
siūloma ugdymo sritis) šalia ,,Taikaus bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais įgūdžių
ugdymas‘‘ (darželio siūloma ugdymo sritis).
Bendrosios programos – tai reikalavimų ir lūkesčių rinkinys. Iš pedagogų yra reikalaujama
Bendrosiose programose esančių rekomendacijų realizavimo, o iš ugdytinių tikimasi, kad
kiekvieno ugdymo etapo pabaigoje jie įgis tam tikrų žinių bei įgūdžių. Tokia dokumentų
konstrukcija leidžia užtikrinti ugdymo kokybę ikimokyklinio, pradinio bei vėlesniuose ugdymo
etapuose.
Pradinio ugdymo bendrosiose programose nurodyti ugdymo tikslai tampa atramos tašku,
ugdymo(si) gairėmis, formuluojant ugdymo tikslus ir turinį pradinėje mokykloje. Be to,
Bendrųjų ugdymo programų rekomendacijose yra parašyta, kad darželio mokytojai privalo
susipažinti su Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, o mokyklos mokytojai – su
Ikimokyklinio ugdymo bendrosiomis programomis (Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Prieiga
per internetą: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl).
Ikimokyklinio ugdymo bendroji programa – nėra programa, pagal kurią pedagogai
planuoja ir realizuoja ugdymo procesą. Šis dokumentas - tai gairės, kurių privalu laikytis
rengiant autorines programas. (Podstawa Programowa Z Komentarzami Tom 1 Edukacja
Przedszkolna
I:
Prieiga
per
internetą:
http://www.lochowo.cominfo.pl/obrazy/nauczyciele/reforma_tom_1.pdf).
Ikimokykliniame ugdyme yra naudojama daug autorinių programų. Daugelis jų yra skirta
3-6 metų vaikams (pvz., tokios programos, kaip „Moje przedszkole”, „Rośnij z Didasco“).
Kai kurios programos yra pritaikytos konkrečiam amžiui (pvz., 6-ų metų vaikams, kaip
programa „Dobry start“). Kitos programos skirtos 1-3 klasių moksleiviams (pvz., „Wesoła
szkoła”/; „Kolorowa klasa”). Autorinių programų rengėjai turi būti detaliai susipažinę su
Bendrosiomis ugdymo programomis, kuriose aiškiai apibrėžti ugdymo tikslai bei uždaviniai
kiekvienai ugdymo pakopai. Tikslai bei uždaviniai konkretinami kiekvienam amžiaus
tarpsniui. Autorinės programos parengtos taip, kad pedagogas galėtų pasirinkti jam priimtiną
ugdymo programą bei planuoti ugdymo procesą kiekvienam mokslo metų mėnesiui, savaitei ir
dienai. Autorinių ugdymo programų pasirinkimas ir realizavimas derinamas su įstaigos
direktoriumi.
Praktika rodo, jog tokia strategija pasiteisino. Interviu su darželių pedagogais atskleidė
pozityvų bendrųjų programų vertinimą. Kalbantis su pedagogais buvo teirautasi, „ar
tarpusavyje suderintos, Jūsų nuomone, skirtingo amžiaus vaikų ugdymo programos (ar
suderinti ugdymo tikslai, ar numatytas nuoseklus siekiamų rezultatų (outcomes) augimas, ar
vadovaujamasi ta pačia ugdymo filosofija, ar yra turinio nuoseklumas, ar vadovaujamasi
panašiomis pedagoginėmis technologijomis, ar programos dera struktūriškai ir kt.)?“
Atsakymai buvo vienareikšmiški: „ugdymo programos yra harmonizuotos, jų turinys atitinka
programos pagrindus. Šių programų edukaciniai tikslai dera tarpusavyje, užtikrina eilinį
pasiekiamų rezultatų didėjimą; naudojamos programos vadovaujasi ta pačia ugdymo filosofija
bei panašiais pedagoginiais metodais, atitinka viena kitą struktūros atžvilgiu“, „Galima
pastebėti Ikimokyklinio ugdymo bendrosios programos ir Pagrindinės mokyklos bendrosios
programos suderinamumą. Programų autoriai harmonizuoja ikimokyklinio ugdymo ir
pagrindinės mokyklos bendrąsias programas“, „bendrosios programos yra harmonizuotos, kas
sąlygoja programų dermę. Kartais ugdymo programų autoriai bendradarbiauja, ypač vienos
leidyklos ribose“.
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Kita ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės prielaida – pedagogų rengimo
specifika. Vroclavo universiteto pedagogikos instituto absolventai įgyja pedagogo kvalifikaciją
su dviguba specializacija – ikimokyklinio ugdymo pedagogo ir pradinių klasių mokytojo. Šios
specializacijos absolventai turi galimybę dirbti tiek ikimokyklinėje įstaigoje, tiek pradinėje
mokykloje. Studijų metu studentai susipažįsta su ikimokyklinio ugdymo ir pradinio mokymo
metodikomis, žaidimų pedagogika, įgyja kompetencijas planuoti bei organizuoti ugdymo
procesą ikimokyklinėje įstaigoje bei pradinėje mokykloje, geba kompetentingai vertinti vaiko
pasiekimus. Tokia pedagogų rengimo praktika rodo, jog studentai, pedagogai yra gerai
susipažinę su abiejų ugdymo pakopų programomis bei jų realizavimo specifika.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų
dermės geroji praktika Suomijoje
Suomijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kokybės prielaidos.
Apsilankius Suomijos įvairiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose (Helsinki,
Kajaani, Hyvinkää, Kontinjoki, Sotkamo), universitetuose ir kitur, pasikalbėjus su ugdymo
įstaigų direktoriais, pedagogais, švietimo organizatoriais, mokslininkais, pasidomėjus
strateginiais švietimo dokumentais, programomis, išryškėjo patirtis, apie kurią vertėtų
diskutuoti bei taikyti Lietuvoje.
Per pastarąjį dešimtmetį Suomijos švietimo sistemos pasiekimais susidomėjo viso
pasaulio švietimo reformos vykdytojai. Pagrindinė padidėjusio dėmesio priežastis – aukšti
rezultatai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) (angl. Organisation
for Economic Co-operation and Development - OECD) kas trejus metus atliekamame
tarptautiniame penkiolikmečių mokinių skaitymo, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo
PISA tyrime.
Suomijos švietimo sistemos sėkmę laiduoja ypač svarbūs trys dalykai:
Pirma, mokyklų finansavimas, kuris garantuoja vienodą išteklių paskirstymą kiekvienai
mokyklai, nepriklausomai nuo jos vietos ar bendruomenės turtingumo.
Antra, vaikų gerovė. Pagal įstatymą visi vaikai Suomijoje savo bendruomenėse turi
teisę į priežiūrą, visapusišką sveikatos apsaugą ir ikimokyklinį ugdymą. Suomijoje teikiamos
valstybinės vaiko priežiūros paslaugos vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Ikimokyklinio amžiaus
vaikų ugdymui ir priežiūrai Suomijoje keliami du pagrindiniai tikslai: tenkinti ikimokyklinio
amžiaus vaikų priežiūros poreikius, užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
Trečia, švietimas kaip žmogaus teisė. Visiems Suomijos gyventojams visas švietimas –
nuo ikimokyklinio ugdymo iki universitetinio – yra nemokamas. Suomijos švietimo modelis
yra grįstas lygiateisiškumu, kuris užtikrina visų teisę į švietimą. (Ko JAV negali pasimokyti iš
Suomijos dėl švietimo reformos? http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-20-ko-jav-negalipasimokyti-is-suomijos-del-svietimo-reformos/80833/print).

Suomijoje švietimas, pirmiausia, suvokiamas kaip visuomenės pastangos siekiant
visuomenei naudingo tikslo. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai deda tam pagrindus svarbia
vertybe laikydami vaiko gerovės užtikrinimą. Šalyje švietimo reformos vertinamos kaip
veiksmingos, jei didina teisingumą besimokančiųjų atžvilgiu. Remdamasi pasaulyje surinktais
duomenimis, EBPO priėjo išvados, kad „Geriausius rodiklius pasiekusios švietimo sistemos
tarp EBPO šalių yra tos, kurios suderina kokybę su teisingumu.“ Suomija gali kitoms
valstybėms pademonstruoti, kas švietime yra teisingumas ir vienodos galimybės. (Ko JAV
negali pasimokyti iš Suomijos dėl švietimo reformos? http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-20ko-jav-negali-pasimokyti-is-suomijos-del-svietimo-reformos/80833/print).
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Mokyklų autonomija ir mokytojų profesionalumas yra dažnai minimi kaip pagrindiniai
veiksniai aiškinant, kodėl tokie geri Suomijos švietimo sistemos veiklos rezultatai. Mokykla yra
pagrindinis ugdymo programų autorius. Būsimieji mokytojai universitete yra ruošiami rengti
savo ugdymo programas, vertinti mokinių daromą pažangą ir nuolatos tobulinti mokymą
mokykloje.
Suomijoje labai pasitikima ikimokyklinio ugdymo pedagogais bei mokyklomis ir
mokytojais. Lankantis ugdymo įstaigose bei diskutuojant su pedagogais pastebi, kad jie gerbia
savo profesiją ir stengiasi, niekieno “nespaudžiami” sąžiningai atlikti savo darbą.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai teigia, jog jais yra pasitikima, kad jiems yra suteikta laisvė
savarankiškai modeliuoti ugdymo turinį, kurti ugdymo programas bei priimti sprendimus
įgyvendinant ugdymo programą. Beje, jie laisvai gali pasirinkti ugdymo metodus, taikyti
ugdymo inovacijas ugdymo procese. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai (taip pat ir mokytojai)
retai kada yra vertinami. Nėra jokio išorinio ugdymo įstaigų tikrinimo.
Darželio pedagogas (mokykloje mokytojas) yra vienintelis autoritetas,
“kontroliuojantis” vaikų daromą pažangą. Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo vaikų
pasiekimų vertinimui šalyje nėra parengtų pasiekimų vertinimo standartų. Gerą vaikų
pasiekimų lygį, kaip teigia patys pedagogai, sąlygoja ugdymo individualizavimas, vaiko
pažangos sekimas kaupiant vaiko pasiekimų įrodymus aplankale, nuolatinė individualaus
vaiko ir visos grupės pasiekimų refleksija, ugdymo gairių numatymas tikslingai susikurtame
individualaus vaiko ir visos grupės pažangos sekimo bei ugdymo gairių planavimo dokumente.
Suomijos mokyklose tam, kad būtų vykdoma švietimo sistemos veiklos rodiklių analizė,
pasikliaujama tik nedidelės atrankinės imties mokinių testavimu.
Švietimo ministerija rūpinasi vaikų ugdymu nuo 6 metų, o vaikų ugdymu iki 6 metų –
socialinių reikalų ministerija. Tačiau pastaruoju metu siekiama, kad ikimokyklinis ugdymas
būtų švietimo ministerijos žinioje. Suomijoje vaikai mokytis dažniausiai pradeda nuo
septynerių metu. Visi vaikai vienerius metus prieš privalomąjį mokymą turi teisę dalyvauti
ikimokykliniame ugdyme. Šia teise pasinaudoja beveik visų šešiamečių tėvai.
Suomijos aukštųjų mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų bei pradinių mokyklų ryšiai
diegiant inovacijas ugdymo praktikoje
Suomijos Oulu universiteto Kajanio fakultetas sukaupė inovacijų diegimo ikimokyklinio
ugdymo įstaigose ir mokyklose patirtį. Universitete veikia ugdymo ir ugdymosi mokslinių
tyrimų centras, plėtojantis ugdymo(si) inovacijas. Toliau pateikiama keletas universiteto
plėtojamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo inovacijų bei ugdymo praktikos kokybę
gerinančios idėjų.
Žaidimų laboratorija universitete. Žaidimų laboratorija skirta vaikų ugdymui(si)
žaidžiant kūrybinius žaidimus. Dvi vaikų grupės (2-3 m. ir 3-6 m.) vieną kartą per savaitę
universiteto nustatytu laiku dalyvauja kūrybiniuose žaidimuose. Šios programos tikslas yra
sukurti prielaidas vaidmeniniam žaidimui ir padėti vaikams įsijungti į žaidimą kartu su
studentais ir vyresniais bendraamžiais. Programa apima perėjimą nuo vadovaujamo prie
savarankiško žaidimo. Pagal šią programą būsimieji ikimokyklinio ugdymo pedagogai mokosi
pažinti: kūrybos apraiškas žaidime; mažų vaikų tarimosi dėl įsivaizduojamų situacijų
ypatumus; emocijų dinamiką žaidime; muzikos sukeliamus pojūčius kūrybiniame žaidime;
bendradarbiavimo ir subjektyvumo kaitą žaidime ir kt. bei įgyti kūrybinių žaidimų
organizavimo praktinės patirties. Tokių laboratorijų įkūrimas Lietuvos aukštosiose mokyklose
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padėtų parengti profesionalesnius pedagogus, gebančius sėkmingiau plėtoti vaikų kūrybinius
žaidimus.
Naratyvinio ugdymo laboratorija.
 Perėjimas nuo žaidimo prie mokyklinio mokymosi.
Programa buvo pradėta įgyvendinti 1996 m. Suomijos Hyvinkää mieste. Atliekamo
eksperimento esmė – vaizduote grindžiamos ugdomosios aplinkos kūrimas. Tyrime dalyvauja
viena 4-8 metų amžiaus vaikų grupė. Vaikų ugdymo pagrindas programoje - skirtingo amžiaus
vaikų bendras žaidimas (derinamos trijų tipų programų gairės - dienos priežiūros, šešerių metų
vaikų ugdymo ir pradinės mokyklos 1-2 klasių mokinių ugdymo). Ugdomojoje veikloje
dalyvauja ugdytojų komanda, kurią sudaro pradinių klasių mokytojas, ikimokyklinio ugdymo
pedagogas ir padėjėja. Didžiąją dalį laiko įvairaus amžiaus vaikai ugdosi kartu. Programa
orientuota į motyvacijos pereiti nuo žaidimo į mokymąsi mokykloje stiprinimą. Taikant
vaizduote grindžiamos ugdomosios aplinkos kūrimo metodiką siekiama ugdyti mokymuisi visą
gyvenimą pasirengusius asmenis. Vaizduotės ugdymas programoje remiasi naujomis
didaktinėmis nuostatomis, naujais metodais bei medžiagomis. Tyrimu siekiama išsiaiškinti
tokius aspektus: ugdymo uždaviniai vaizduotę sužadinančiose situacijose; mokytojų taikomi
pasakojimų pateikimo instrumentai; raštingumo ugdymas žadinant vaizduotę; vaikų
matematinis ugdymas vaizduotę žadinančiais pasakojimais; pedagogo vaidmuo ugdomajame
procese; žaidimų reikšmingumas; vaikų ugdymasis kasdieninio gyvenimo kontekste.
 Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas žadinant jų vaizduotę
Naujoji programa yra paremta prevencinio ugdymo ir daugelio kitų ugdymo specialistų
bendradarbiavimu. Dėmesys yra sutelkiamas į problemas ir poreikius, kylančius dėl
netinkamos ugdymo aplinkos, socialinių ugdymo situacijų ar ugdymo sąveikų. Programa
prasideda ugdomosios aplinkos, ugdymo sąveikų ir socialinių situacijų analize. Modeliuojant
vaizduotę žadinančią aplinką ir organizuojant veiklą nesiekiama asmens „apvalymo“, bet
kuriamos naujos galimybės ir gyvenimo prasmingumo pajauta. Tyrimas skirtas nagrinėti
tokioms problemoms: imigrantų vaikų naratyvinis ugdymas ir naratyvinio ugdymo
instrumentarijaus taikymas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymui.
Gerosios praktikos pavyzdžiai, laiduojantys ugdymo tęstinumą ir dermę Suomijoje
Ugdymo šeimoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dermė. Suomijoje siekiama į vaikų
ugdymą įtraukti socialinę aplinką. Vyksta dialogas su suinteresuotais asmenimis. Suomijos
šeimos politika orientuoja į vaiko gerovę, sudarant tėvams sąlygas derinti darbą ir vaikų
auginimą. Aktyviai siekiama įtraukti tėvus į vaikų ugdymą įstaigoje, skatinti tėvų motyvaciją
dalyvauti vaikų ugdyme. Šalies darbo rinkos atstovai supranta, kaip svarbu tėvams ugdyti savo
vaiką, todėl siekiama, kad mažamečius vaikus auginantys tėvai galėtų turėti lankstų darbo
grafiką ir galėtų dalyvauti savo vaiko ugdymo procesuose. Beje, šalyje diskutuojama dėl tėvų
dalyvavimo įstaigos organizuotame vaiko ugdyme sampratos: “partnerystė (dirbkime kartu)” ar
“bendradarbiavimas".
Tėvai gali rinktis privačias, valstybės ar vietos municipalitetų išlaikomas ikimokyklines
įstaigas. Jei tėvai nepageidauja arba negauna vietos savo vaikams ugdymo įstaigoje, valstybė
teikia subsidijas šeimoms, auginančioms vaikus namuose iki 3 metų. Tėvų mokestis už vaiko
ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje priklauso nuo jų gaunamo atlyginimo.
Suomijoje sureikšmintas tėvų dalyvavimas ir atsakingumas už vaiko ugdymą. Ugdymo
įstaigos suderina vaiko ugdymo tikslus, uždavinius, turinį ir organizavimo ypatumus su šeima.
Tėvai pasirašo sutartį su ugdymo įstaiga, kurią lankys jų vaikas. Tėvai nurodo savo lūkesčius,
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siejamus su vaiko ugdymu įstaigoje. Pedagogų nuomone, šiandienos sąlygomis sutartį vykdyti
yra sunku. Būtinas ugdymo individualizavimas, o turint 20 vaikų grupėje tai padaryti
sudėtinga.
Suomijoje siekiama ugdymo šeimoje ir ugdymo įstaigoje dermės. Siekiama pabrėžti
tėvams, kad jie taip pat yra aktyvūs ugdytojai, ugdymo ekspertai. 2003 m. išleistose
“Nacionalinėse ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros programos gairėse” (National Curriculum
guidelines to Early Education and Care in Finland) nurodoma, kad šeimos ir įstaigos
partnerystė turi būti grindžiama pasitikėjimu, pagarba ir lygybe. Be to, tėvai informuojami,
kokios tarnybos veikia, kokias paslaugas vaikui ir šeimai jie gali gauti, kokios pagalbos galėtų
sulaukti. Ugdymo įstaigos siekia perimti vaiko ugdymo stilių iš šeimos, siekia atsižvelgti į
kiekvieno vaiko unikalumą. “Nacionalinėse ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros programos
gairėse” (2003) pabrėžiama, kad pedagogai turi sudaryti individualius vaiko ugdymo planus
kartu su tėvais. Pedagogai praktikai visa tai supranta, bet, jų teigimu, tai sunkiai įgyvendinami
dalykai.
Naratyvinio ugdymo taikymas integruojant ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių
vaikų ugdymą. Naratyvinis ugdymas yra taikomas Kajanyje (Kajaani), Helsinkyje (Helsinki),
Hjuvinke (Hyvinkää) ir kitur. Įstaigose buvo sukurtos naratyvinio ugdymo aplinkos: vaikų
kūrybinių žaidimų klubai Kajanyje (vaikams iki 3 metų ir 3-6 metų vaikams), vertikalaus
integravimo grupės vaikams nuo 4 iki 8 metų (12 grupių 2004 – 2005 m.) Hjuvinke ir
Kajanyje, vasaros stovyklos 4 – 12 metų vaikams Suomusalmyje (Suomussalmi), vasaros
stovyklos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Helsinkyje (Soininen
mokykloje). Dėmesys buvo koncentruotas į vaikų žaidimą ir naratyvinį raštingumo bei
matematinio mąstymo ugdymą.
Modeliuojant naratyvinio ugdymo aplinką, keliami trys ugdymo uždaviniai: 1) kaip
išvystyti naratyvo (pasakojimo) sukeltus vaizdinius vaikų žaidimuose, 2) kaip aktyvinti vaikų
poreikį keisti save, 3) kaip tobulinti vaikų realaus pasaulio supratimą per įsivaizduojamą
realybę. Šie uždaviniai gali būti kildinami iš visuminio ugdymo bei kūrybingumo ugdymo
uždavinių, pateiktų nacionalinėje ikimokyklinio ugdymo programoje. Toliau pateikiami du
naratyvinio ugdymo modeliai.
1 modelis. Mokyklos–darželiai, kuriuose ikimokyklinio ugdymo grupių ir pradinių
klasių vaikų ugdomoji veikla bei kiti renginiai kartas nuo karto vyksta kartu . Suomijos
darželiuose ir pradinėse mokyklose taikomas naratyvinio mokymo metodas, kuris padeda
apjungti darželio ir pradinės mokyklos ugdomąją veiklą. Naratyvinio mokymo eksperimentas
vykdomas Tiilikangas vaikų dienos priežiūros centre (6 metų vaikai), Salmela pradinėse klasėse,
Kontinjoki dienos priežiūros centre-mokykloje ir kitur. Nacionalinė švietimo taryba finansavo
naujų mokymosi aplinkų projektą 2008 - 2010. Toks projektas buvo realizuojamas ir tęsiamas
toliau įvairiose Suomijos pradinėse mokyklose ir darželiuose. Šis projektas skatina
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pakopų vaikų bendradarbiavimą bei naujų ugdymo modelių
kūrimą. Projekto veikla skirta socialinės sąveikos ir tarpusavio bendravimo tobulinimui ugdant
vaikus. Ugdomasis poveikis konstruojamas taikant naratyvinius metodus, kurių pagrindas yra
pasakos ir pasakojimai/istorijos, dramatizacija, aplinkos įsivaizdavimas ir veikla joje. Žaidimas
yra veiklos pagrindas, kuris sujungia aplinkos elementus (pvz., klasės/grupės aplinkos
paruošimas, muzikos parinkimas, apšvietimas, dekoracijos) su pasakojamomis istorijomis ir
įvykiais. Tokia ugdomoji aplinka yra grindžiama vaikų emocijų raiškos skatinimu.
Naujų modelių kūrimas ir praktinis jų realizavimas vyksta didaktiniu ir pedagoginiu
aspektais. Galima paminėti keletą svarbesnių aspektų. Tai - suaugusiųjų bendradarbiavimas ir
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jų darbo su vaikais metodinių gairių numatymas; naratyvinių metodų, pvz., pasakojimo,
nuotykio, išplėtojimas; įvairaus amžiaus vaikų apjungimas ir bendravimas taikant naratyvinį
mokymą; atskirų individų ir visos grupės vaikų mąstymo bei ugdymosi refleksija; tėvų
dalyvavimas vertinant vaikų veiklą ir įgytą ugdymosi patirtį.
2 modelis. Bendradarbiavimu grindžiamas ugdymas vaikų priežiūros dienos
centruose. Vaikų priežiūros dienos centrai skirti vaikams iki mokyklos ir, susiklosčius tam
tikroms aplinkybėms, vyresniems. Tokių centrų tikslas yra derinti vaikui reikalingą priežiūrą,
ugdymą, švietimo ir specialią paramą. Sotkame veikia trys vaikų priežiūros dienos centrai:
Tiilikangas, Leivola ir Satuvakka. Vaikų priežiūros dienos centras gali veikti šeimos priežiūros
dienos centre, įkurtame slaugos namuose arba kitur. Vaikų priežiūros dienos centruose taikomi
inovatyvūs ugdymo modeliai, grindžiami naratyviniais ugdymo metodais, refleksija, tėvų
dalyvavimu ir kt.
3 modelis. Mišraus amžiaus (nuo 4 iki 8 metų) vaikų grupė mokyklos patalpose.
Toks ugdymo modelis veikia Hyvinkää darželyje mokykloje. Mokyklos patalpose įrengtoje
kelių kambarių grupėje ugdosi vaikai nuo 4 iki 8 metų. Šioje grupėje taikomas naratyvinio
ugdymo metodas, nuolat apjungiant visų amžiaus grupių vaikus bendrai veiklai. Dalį dienos
pradinės klasės mokiniai mokosi atskirai nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tai sudaro apie 20
procentų dienos laiko. Grupėje dirba pradinių klasių mokytojas ir ikimokyklinio ugdymo
pedagogas. Jie kartu derina ugdymo turinį, ugdymo proceso organizavimo aspektus, vaikų
pažangos vertinimo metodikas. Ugdymas grindžiamas vaiko mokymusi ir patirties kaupimu
gyvenimiškose situacijose.
Stebint ugdomąją veiklą Hyvinkää darželyje mokykloje, pastebėta, jog vaikai vieni
kitiems padeda, yra draugiški, jaunesnieji mokosi iš vyresniųjų, vyresnieji teikia paramą
mažesniesiems, juos ko nors pamoko, jaunesnieji klauso vyresniųjų pasakojimų,
samprotavimų, užduodamų klausimų ir kt. Pedagogai skatina pačių vaikų aktyvų mokymąsi,
kuria problemines situacijas, užduoda probleminius klausimus, plėtojant siužetą skatina
vaizduotę, kritinį bei kūrybinį mąstymą ir kt. Žaidimas yra vienas iš pagrindinių ugdymo
metodų. Veikloje jaunesnieji vaikai taip bendradarbiauja su vyresniais vaikais, jog jų skirtumai
menkai pastebimi. Abu pedagogai veikia išvien, į veiklą įtraukiamas ir kitas personalas.
Pedagogai nuolat raštu reflektuoja kiekvieno vaiko pasiekimus, pažangą ir numato tolesnes
ugdymo gaires kiekvienam vaikui bei visai grupei kartu. Kiekvieno vaiko pasiekimams fiksuoti
kaupiamas veiklos ir pasiekimų įrodymų segtuvas. Jie laikomi tėvams pažiūrėti prieinamoje
vietoje.
Suomijos ikimokyklinio ugdymo programų esmė. Suomijoje ikimokyklinio ugdymo
turinys decentralizuotas, todėl atsiveria ikimokyklinio ugdymo programų rengimo įvairiuose
lygmenyse – miesto, savivaldybių ir ugdymo įstaigų, galimybė.
2000 metais buvo parengta Nacionalinė ikimokyklinio ugdymo programa “Core
Curriculum for Pre-primary Education“.(Core Curriculum for pre-school education in Finland,
2000. http://www.oph.fi/download/123162_core_curriculum_for_pre_school_education_2000.pdf ).
Nacionalinėje ikimokyklinio ugdymo programoje “Core Curriculum for Pre-primary
Education“ pabrėžiama, jog vertinimas ikimokykliniame ugdyme skirtas nustatyti, ar pasiekti
(kiek pasiekti) bendrieji ikimokyklinio ugdymo tikslai, kokią pažangą padarė konkretus vaikas.
Vaiko pasiekimai vertinami, kad būtų nustatyta jo pažanga. Vertinimas atliekamas auklėtojui
nuolat sąveikaujant su vaiku, koordinuojant ugdymo procesą. Grįžtamasis ryšys gaunamas
pedagogui reguliariai diskutuojant su tėvais / globėjais, pokalbyje gali dalyvauti ir vaikas.
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Pedagogas turi ugdyti vaikų gebėjimą įsivertinti, analizuoti savo atliktus darbus. Vertinimas
turi padėti vaikui siekti ugdymosi pažangos. (Core Curriculum for pre-school education in
Finland 2000. http://www.oph.fi/download/123162_core_curriculum_for_pre_school_education_2000.pdf ).
2003 metais Suomijoje parengtos “Nacionalinės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros
programos gairės” (National Curriculum guidelines of Early Education and Care in Finland).
Gairėse keliami du tikslai: 1) patenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų dienos priežiūros
poreikius, 2) užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Vaiko gerovės užtikrinimas yra
vienas iš pagrindinių ugdymo taikinių. Programos Gairės skirtos suvienodinti ikimokyklinio
ugdymo ir priežiūros nuostatas visoje šalyje, apibrėžti turinio plėtojimo gaires ir padėti taikyti
vienodus principus tobulinant ugdymo ir priežiūros kokybę. Nacionalinės gairės nurodo, kaip
rengti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programas. Pateikiamos ugdymo turinio gairės,
vaikų veiklos aspektai, aplinkos įrengimo ypatumai, individualaus planavimo, partnerystės su
tėvais, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukimo ir k t. gairės. Remiantis
nacionalinėmis gairėmis Suomijoje rengiamos įvairių lygmenų ugdymo programos – miesto,
savivaldybės, ugdymo įstaigos. Miesto ar savivaldybės parengtose programose nurodoma,
kokių tikslų bei uždavinių siekiama. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos gali parengti savo
programą arba naudotis miesto ar savivaldybės parengta programa.
Sklandaus perėjimo iš ikimokyklinio į pradinį ugdymą prielaidos Islandijoje
Ikimokyklinis ugdymas Islandijoje yra neprivalomas, tačiau ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigos Islandijoje yra apibrėžiamos kaip ugdymo institucijos, kurias kuruoja ir
Nacionalines mokymo programas joms rengia Švietimo ministerija.
Remiantis dabartiniais švietimo įstatymais, bendrieji ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
mokyklų tikslai yra panašūs. Abi šios institucijos rengia vaikus demokratinei visuomenei,
skatina toleranciją, plečia akiratį, įteigia krikščioniškąją etiką, padeda vaikams išmokti
demokratiško bendradarbiavimo ir savarankiškumo. Esminis skirtumas yra tas, kad pradinėse
mokyklose pabrėžiamos žinios, gebėjimai ir vertybės, tuo tarpu ikimokyklinio ugdymo įstaigos
daugiau dėmesio skiria priežiūrai, sveikai aplinkai ir žaidimams.
Pagrindiniai dviejų Nacionalinių mokymo planų direktyvų siekiai taip pat yra panašūs,
tačiau realizuojant juos praktikoje atsiranda prieštaravimai. Pagal įstatymą ikimokyklinio
mokymo planų direktyvos akcentuoja žaidimus, kūrybinę veiklą, gyvenimiškus įgūdžius,
dienos režimą; pradinių mokyklų mokymo planų direktyvos sukoncentruotos skirtingų dalykų
(disciplinų) mokymui.
Vadovaujantis Islandijos ikimokyklinio bei pradinio švietimo įstatymais ir
Nacionalinėmis mokymo programų direktyvomis, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos
turi veikti taip, kad sustiprintų tarpusavio bendradarbiavimą. Dauguma mokslininkų,
pabrėždami ugdymo tęstinumo svarbą, atkreipia dėmesį į tai, kad darželį lankyti pradėję vaikai,
patiria socialinius, elgesio ar mokymo(si) sunkumus, dažniausiai su tokiomis pačiomis
problemomis jie susiduria ir mokykloje.
Siekiant išsiaiškinti, kaip Islandijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo institucijos siekia
dermės tarp skirtingų ugdymo pakopų, buvo atliktas tyrimas (Einarsdóttir J., 2006). Šio tyrimo
tikslas – nustatyti, kaip ikimokyklinio ir pradinio ugdymo institucijų pedagogai elgiasi,
siekdami užtikrinti ugdymo tęstinumą, taip pat perimti gerosios praktikos patirtį. Šis tyrimas
turi praktinės vertės formuojant politiką tarp skirtingo lygmens ugdymo institucijų, tobulinant
jų bendradarbiavimo praktiką. Tyrimas taip pat naudingas pedagogų rengimo programų
tobulinimui.
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Išanalizavusi tyrimo duomenis, J. Einarsdóttir pastebi, jog respondentai dažniausiai
mini mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą lankantis vieni kitų įstaigose dar prieš
pradedant vaikams eiti į mokyklą. Antrasis minimas vertingas aspektas tyrime – ikimokyklinio
ir pradinio ugdymo pedagogų susitikimai ir diskusijos vaikų ugdymo tęstinumo klausimais.
Tokie bendri susitikimai buvo dažnai minimi ir pradinio ugdymo mokytojų, tačiau dauguma jų
tai įvardijo kaip sunkiai įgyvendinamą reiškinį. Didžioji dauguma pradinių klasių mokytojų
teigė, kad jie pozityviai vertina ikimokyklinio ugdymo pedagogų apsilankymus pradinėje
mokykloje siekiant stebėti ugdymo praktiką.
Tyrimo rezultatai nebuvo vien džiuginantys. Tyrimas atskleidė, kad tik 18 % tyrime
dalyvavusių pradinio ugdymo pedagogų ir 33,7% ikimokyklinio ugdymo pedagogų pripažino,
kad jie dirbo, derindami ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokymo programas; maždaug 19 %
pedagogų teigė, kad rengė bendrus susitikimus, diskutavo ugdymo programų dermės
klausimais; kiti respondentai šiems aspektams dėmesio visai neskyrė.
Šio tyrimo rezultatai rodo, kad ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai
nepakankamai bendradarbiauja derindami mokymo programas ir mokymo metodus, tačiau
programų derinimą tarpusavyje jie vadina gera idėja. (Einarsdóttir J., 2003; Einarsdóttir J.,
2006). Ugdymo programų dermę, kaip rodo tyrimo duomenys, lemia: ugdymo programų,
planų tęstinumas, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo institucijų komunikacija, ikimokyklinio
amžiaus vaikų lankymasis mokykloje, tėvų informavimas ir įtraukimas.
Idėjos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermės tobulinimui
1. Kurti integruotas įvairaus amžiaus vaikų – ikimokyklinio, priešmokyklinio bei
pradinio ugdymo grupes-klases mokykloje, kurios suteiktų galimybę sėkmingiau laiduoti
ugdymo tęstinumą, pasiekti ugdymo turinio sudėtingėjimo, gerinti vaikų socializaciją bei vaikų
motyvaciją mokytis mokykloje.
2. Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklos bendradarbiavimą taikant
sistemingą abiejų ugdymo pakopų bendros ugdomosios veiklos organizavimo modelį,
suteikiant vaikams galimybę mokytis vieniems iš kitų, padėti vieni kitiems, įgyti
bendruomeniškumo patirties ir kt.
4. Kurti lankstesnę šeimų dalyvavimo ugdyme sistemą, sustiprinti šeimų vaidmenį,
motyvaciją bei atsakomybę už savo vaikų ugdymą, skatinti aktyvų dalyvavimą ugdymo
procesuose. Diskutuotinas klausimas apie valstybės atsakomybės prisiėmimą už sėkmingą
vaiko ugdymą nuo gimimo, t.y. šalies darbo rinkos priderinimą prie tėvų galimybės dalyvauti
savo vaikų ugdyme. Tėvai, auginantys mažamečius vaikus, galėtų turėti lankstų darbo grafiką
tam, kad galėtų dalyvauti savo vaiko ugdymo procesuose. Vertas dėmesio iššūkis “Ramūs
tėvai, ramūs vaikai”. Galima būtų diskutuoti, kuri samprata – bendradarbiavimas ar partnerystė
(“dirbkime kartu”) – taikliau apibrėžtų šeimos aktyvų dalyvavimą vaiko ugdyme.
5. Dėmesio verta patirtis, jog kiekvienam vaikui kartu su tėvais rengiami individualūs
ugdymo planai, pedagogai kiekvieną savaitę ar dažniau raštu reflektuoja kiekvieno vaiko
pažangą ir, tuo remdamiesi, rengia jo ugdymo gaires artimiausiam laikotarpiui.
6. Rekomenduotina nacionaliniu lygmeniu parengti ikimokyklinio ugdymo programų
gaires arba ikimokyklinio ugdymo bendrąsias programas, kuriomis remiantis būtų galima
rengti lokaliąsias programas (miesto, rajono, savivaldybės, ugdymo įstaigos lygmenimis).
Tokių ugdymo programų, gairių taikymas pasiteisino tiek Lenkijoje, tiek Suomijoje ir kitur.
Tai galėtų pedagogams padėti rengti kokybiškesnes ugdymo programas.
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6. IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO(SI)
PROGRAMŲ DERMĖS KOKYBINIS VERTINIMAS
Tiek Europos, tiek ir Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose išskiriamos trys
prioritetinės laukiamų ugdymo rezultatų kryptys: vaiko individualių galių plėtotė (laukiamas
rezultatas: ugdytinis "pozityviai nusiteikęs – teigiamai save vertina, yra atsakingas, patikimas,
iniciatyvus, kūrybingas, renkasi saugų ir sveiką gyvenimo būdą, siekia pozityvių rezultatų");
vaiko santykių su kitais plėtotė (laukiamas rezultatas: ugdytinis
"bendraujantis ir
bendradarbiaujantis – konstruktyviai veikia siekdamas bendrų tikslų, kuria ir palaiko gerus
santykius su aplinkiniais"); vaiko įgalinimas mokytis (laukiamas rezultatas: ugdytinis "pasirengęs
mokytis visą gyvenimą – yra įgijęs būtiniausių kompetencijų, kritiškai mąsto, siekia žinių ir
kūrybingai jas taiko spręsdamas problemas"). (Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų
patvirtinimo, 2011).
Ikimokykliniame amžiuje vaiko individualių galių plėtotė suprantama kaip vaiko
individualių fizinių, socialinių, pažinimo, komunikavimo bei kūrybinių galių ugdymas.
Priešmokykliniame amžiuje - kaip sveikatos ugdymo, socialinės, pažinimo, komunikavimo bei
kūrybiškumo kompetencijų pradmenų ugdymas. Pradiniame ugdyme - kaip bendrųjų
(mokėjimo mokytis, komunikavimo, socialinė, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo,
asmeninė) ir dalykinių kompetencijų pagrindų įgijimas.
Ikimokykliniame amžiuje vaiko santykių su kitais plėtotė suprantama kaip
individualių galių raiška sąveikose su aplinka – gamtine, technologine, socialine, kultūrine.
Priešmokykliniame amžiuje vaiko santykių su kitais plėtotė suprantama kaip kompetencijų
pradmenų raiška sąveikose su aplinka – gamtine, technologine, socialine, kultūrine.
Pradiniame ugdyme santykių su kitais plėtotė suprantama kaip bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų raiška bendraujant ir mokantis įvairiuose socialiniuose kontekstuose.
Ikimokykliniame amžiuje vaiko įgalinimas mokytis realizuojamas siekiant stiprinti
pažinimo motyvaciją. Priešmokykliniame amžiuje vaiko įgalinimas mokytis realizuojamas
toliau plėtojant pažinimo motyvaciją bei skatinant mokymosi motyvacijos atsiradimą.
Pradinėje mokykloje vaiko įgalinimas mokytis realizuojamas siekiant stiprinti mokymosi
motyvaciją ir plėtojant mokėjimo mokytis kompetenciją.
Remiantis mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų analize, programose numatyti
tikslai ir uždaviniai turi apibrėžti, ko mokysimės, t.y. kokio ugdymo(si) rezultato bus
siekiama. Tikslas ugdymo(si) rezultatą turėtų apibrėžti bendriau, uždaviniuose tas pats
ugdymo(si) rezultatas turėtų būti išreikštas konkretesniais, pamatuojamais siekiniais.
Ugdymo(si) rezultatas išreiškiamas bendrųjų kompetencijų lygiu (ką vaikas supras, gebės,
kokias nuostatas turės), kurio siekiama konkrečioje ugdymo pakopoje. Ikimokykliniame
amžiuje ugdymo(si) rezultatas išreiškiamas su vaiko raida ir ugdymusi siejamu jo pasiekimų
lygiu - ką vaikas supras, gebės, kokias nuostatas turės.
Programose formuluojami ugdymo(si) principai turi nusakyti pačias bendriausias
ugdymosi sąlygas, leidžiančias realizuoti tikslą ir uždavinius.
Ugdymosi turinys turi būti atrenkamas ir sisteminamas taip, kad leistų tinkamai
įgyvendinti į vaiko individualių galių, santykių su kitais plėtotę bei vaiko įgalinimą mokytis
orientuotus tikslus bei uždavinius.
Vaikų pažangos vertinimas turi būti orientuotas į tiksluose bei uždaviniuose numatytą
ugdymo(si) rezultatą, t.y. vertiname tai, ko siekėme.
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Siekiant įvertinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų
dermę, atlikta 12 programų kokybinė turinio analizė. Išanalizuota 10 ikimokyklinio ugdymo
programų: didžiųjų miestų darželių programos – 3; rajono centrų – 3; rajono gyvenviečių,
miestelių - 4. Iš jų 3 yra įtraukiančiojo ugdymo programos (integruotiems vaikams su negalia;
integruotiems dvikalbiams ir kitakalbiams vaikams; socialiai jautrių šeimų vaikams). Iš jų
skirtingų ugdymo organizavimo formų programos: 6 lopšelio-darželio (vaikams nuo 1- 1,5 m.
iki 7 m.), 1 darželio (nuo 3 m. iki 7 m.), 3 darželio – mokyklos (vaikams nuo 3 m. iki 7 m.).
Taip pat išanalizuota "Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa" (2002) ir
"Pradinio ugdymo bendrosios programos" (2008).
Programų kokybinis vertinimas atliktas remiantis kriterijais, parengtais mokslinės
literatūros ir Europos bei Lietuvos švietimo dokumentų analizės pagrindu. Kriterijai:
1. Programų tikslų atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims: vaiko individualių
galių plėtotė; vaiko santykių su kitais plėtotė; vaiko įgalinimas mokytis.
2. Programų uždavinių atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims: vaiko individualių
galių plėtotė; vaiko santykių su kitais plėtotė; vaiko įgalinimas mokytis.
3. Programų ugdymo principų (nuostatų) atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo
dokumentuose rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims: vaiko
individualių galių plėtotė; vaiko santykių su kitais plėtotė; vaiko įgalinimas mokytis.
4. Programų kompetencijų atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms kompetencijoms;
5. Programų turinio atitiktis programų tikslams ir kompetencijoms;
6. Pedagoginių technologijų atitiktis į vaiką orientuotam ugdymui(si);
7. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) elementai programose;
8. Vertinimo atitiktis programų tikslams ir kompetencijoms.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo turinio programų dermės kokybinio
vertinimo išvados pateikiamos pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.
1. Programų tikslų atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims: vaiko individualių
galių plėtotė; vaiko santykių su kitais plėtotė; vaiko įgalinimas mokytis.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tikslai, remiantis Europos ir
Lietuvos švietimo dokumentais, turėtų būti orientuoti į vaiko individualių galių plėtotę, vaiko
santykių su kitais plėtotę, vaiko įgalinimą mokytis. Tikslai turėtų būti orientuoti į ugdymosi
rezultatą, t.y. į siektinas kompetencijas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programų tikslų analizė atskleidė jų
dermės problemas. Schemos, iliustruojančios programų tikslų kryptingumą pateiktos 4-6 pav.
Ikimokyklinio ugdymo tikslai programose turi tik dalį vaiko individualių galių, vaiko
santykių su kitais bei vaiko įgalinimo mokytis komponentų, t.y. vaiko poreikių tenkinimą ir
pozityvios emocinės savijautos palaikymą. Ikimokyklinio ugdymo programų tikslai neatspindi
gebėjimų bei nuostatų plėtotės siekio.
Būtina pažymėti, kad tokie ikimokyklinio ugdymo programų tikslai neformuluoja
siektino vaikų ugdymo(si) rezultato (ką vaikas turėtų suprasti, gebėti, kokias nuostatas turėti),
akcentuoja tik vaikų globą (poreikių tenkinimą, geros savijautos užtikrinimą).
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4 pav. Schema, iliustruojanti ikimokyklinio ugdymo programų tikslo kryptingumą
Priešmokyklinio ugdymo programos tikslas iš esmės atspindi orientaciją į individualių
vaiko galių plėtotę ir vaiko įgalinimą mokytis, tačiau visai neformuluojamas siekis - plėtoti
vaiko santykį su kitais, socialine ir kultūrine aplinka. Be to, tikslo formuluotė nėra
orientuota į vaiko poreikių tenkinimo siekį.

5 pav. Schema, iliustruojanti priešmokyklinio ugdymo programų tikslo kryptingumą
Pradinio ugdymo programos tikslas atliepia visas tris prioritetines ugdymo tikslų kryptis:
vaiko individualių galių, vaiko santykio su kitais bei vaiko įgalinimo mokytis plėtotę, taigi yra
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orientuotas į į aiškų ugdymo(si) rezultatą, išreikštą per kompetencijų sampratą (žinių,
gebėjimų ir nuostatų siekį). Tačiau būtina pažymėti, jog pradinio ugdymo tikslo formuluotė
nėra orientuota į vaiko poreikių tenkinimo bei jų emocinės gerovės laidavimo siekį, taigi šiuo
aspektu tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tikslų dermė nepakankama.

6 pav. Schema, iliustruojanti pradinio ugdymo programų tikslo kryptingumą
Galima konstatuoti, kad dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų tikslų yra, tačiau nepakankama. Ikimokykliniame amžiuje programų tikslai turėtų
būti formuluojami orientuojantis į ugdymo(si) rezultatą. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
tikslai formuluojami orientuojantis į siektiną ugdymo(si) rezultatą, išreikštą bendrosiomis
kompetencijomis. Tačiau priešmokyklinio ugdymo programos tikslas turėtų būti labiau
orientuotas į vaiko santykių su kitais ir sociokultūrine aplinka plėtotę. Pradinio ugdymo
bendrųjų programų tikslas turėtų bent šiek tiek orientuoti į mokinio poreikių tenkinimą ir
emocinės gerovės užtikrinimą.
2. Programų uždavinių atitiktis Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose
rekomenduojamoms vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims: vaiko individualių
galių plėtotei; vaiko santykių su kitais plėtotei; vaiko įgalinimui mokytis
Programose numatyti tikslai ir uždaviniai turi apibrėžti, kokio ugdymo(si) rezultato bus
siekiama. Tikslas ugdymo(si) rezultatą apibrėžia bendriau, uždaviniuose tas pats ugdymo(si)
rezultatas išreiškiamas konkretesniais, pamatuojamais siekiniais, rodančiais numatytų įgyti
bendrųjų kompetencijų lygį (ką vaikas supras, gebės, kokias nuostatas turės).
Programose keliamų ugdymo uždavinių analizei buvo išskirti vaiko individualių
galių/kompetencijų komponentai, detalizuojantys pamatuojamus siekinius trijų ugdymo tikslų
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kryptyse. Toliau pateikiamos trys tikslų kryptys ir ugdymosi siekiniai, kurie turėtų būti
numatyti uždaviniuose.
Pirmoji tikslų kryptis - vaiko individualių galių plėtotė:
 Vaiko prigimtinių poreikių tenkinimas (poreikių lygmuo);
 Vaiko saugumo jausmas, emocinė gerovė (emocijų lygmuo);
 Vaiko žinojimas ir supratimas (žinios kaip kompetencijos komponentas);
 Vaiko orumas, pasitikėjimas savimi, asmeninis tapatumas (nuostatos kaip
kompetencijos komponentas);
 Vaiko gebėjimai (fiziniai, intelektiniai, komunikaciniai, kūrybiniai ir kt.) (gebėjimai
kaip kompetencijos komponentas).
Antroji tikslų kryptis - vaiko santykio su kitais plėtotė:
 Vaiko socialinių kultūrinių poreikių tenkinimas (poreikių lygmuo);
 Vaiko žinojimas ir supratimas (žinios kaip kompetencijos komponentas);
 Vaiko atvirumo, tolerancijos, etninės, pilietinės, kultūrinės ir kitos nuostatos
(nuostatos kaip kompetencijos komponentas);
 Vaiko komunikavimo, socialiniai ir kiti gebėjimai (gebėjimai kaip kompetencijos
komponentas).
Trečioji tikslų kryptis – vaiko įgalinimo mokytis plėtotė:
 Vaiko pažintinių poreikių tenkinimas (poreikių lygmuo);
 Vaiko žinojimas ir supratimas (žinios kaip kompetencijos komponentas);
 Vaiko pažinimo ir mokymosi motyvacija (nuostatos kaip kompetencijos
komponentas);
 Vaiko mokymosi gebėjimai (gebėjimai kaip kompetencijos komponentas).
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų analizė (3 lentelė)
leido išskirti šias jų uždavinių dermės tendencijas.
Ikimokyklinio ugdymo programų uždaviniuose vaiko individualių galių plėtotės siekiai
nusakomi poreikių ir emocinės gerovės lygmeniu, o taip pat ir kompetencijų komponentų
lygmeniu. Uždaviniuose poreikių tenkinimo siekis numatytas septyniose iš dešimties
analizuotų programų, vaikų emocinės gerovės siekis – visose programose. Programų
uždaviniuose kompetencijų plėtotės siekis nusakytas fragmentiškai: vaiko žinojimo ir
supratimo komponentas minimas 9 programų uždaviniuose, gebėjimų komponentas – 8
programose, nuostatų komponentas – tik 5 programose. Ikimokyklinio ugdymo programų
uždaviniai nedera su jų tikslais - uždaviniuose formuluojami siekiai žymiai platesni, nei
tiksluose numatytas siekis tenkinti vaikų poreikius.
Priešmokyklinio ugdymo programos uždaviniai aiškiai orientuoti į vaiko individualių
galių plėtotės rezultatą, išreikštą per kompetencijų sampratą (supratimo, gebėjimų ir nuostatų
siekį). Uždaviniai atitinka priešmokyklinio ugdymo(si) tikslą.
Pradinio ugdymo bendrųjų programų uždaviniuose formuluojamas siekis plėtoti mokinio
kompetencijas (žinias, gebėjimus, nuostatas), kaip ir ugdymo tiksle.
Ikimokyklinio ugdymo programų uždaviniuose vaiko santykio su kitais plėtotės siekis
fragmentiškai nusakomas kompetencijų komponentų lygmeniu: 9 programose uždaviniai skirti
vaiko žinojimui ir supratimui, 9 programose - nuostatoms, 6 programose – gebėjimams. Šiuo
aspektu ikimokyklinio ugdymo programų uždaviniai taip pat nedera su jų tikslais, kadangi
54

tiksluose formuluojamas tik socialinių ir kultūros poreikių tenkinimas. Programų uždaviniuose
socialinių ir kultūros poreikių tenkinimo siekis minimas tik 4 programose.
Priešmokyklinio ugdymo programoje vaiko santykio su kitais plėtotei skirti keli
uždaviniai, kuriuose detalizuojamas komunikavimo, socialinės ir kitų kompetencijų siekis.
Pradinio ugdymo bendrosiose programose yra numatyti uždaviniai, skirti mokinio žinių,
gebėjimų, nuostatų apie kitus žmones ir pasaulį plėtotei.
3 lentelė
Programų uždavinių atitiktis Europos ir Lietuvos vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims
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Pršm.

1. Uždavinių kryptis: Vaiko individualių galių plėtotė
1.1. Vaiko poreikių tenkinimas (poreikiai)
1.2.Vaiko saugumo jausmas, emocinė gerovė (emocijos)
1.3. Vaiko žinios ir supratimas
1. 4.Vaiko orumas, pasitikėjimas savimi, asmeninis tapatumas
(nuostatos)
1. 5. Vaiko gebėjimai (kūrybiniai, fiziniai, intelektiniai, meniniai ir
kt.) (gebėjimai)
2. Uždavinių kryptis: Vaiko santykio su kitais plėtotė
2.1. Vaiko bendravimo ir socialinių poreikių tenkinimas (poreikiai)
2.2. Vaiko žinios ir supratimas
2.3. Vaiko atvirumo, tolerancijos, etninės, pilietinės, socialinės,
kultūrinės ir kt. nuostatos (nuostatos)
2.4. Vaiko komunikavimo ir socialiniai gebėjimai (gebėjimai)
3. Uždavinių kryptis: Vaiko įgalinimas mokytis
3.1. Vaiko pažinimo poreikio tenkinimas (poreikiai)
3.2. Vaiko žinios ir supratimas
3.3. Vaiko pažinimo ir mokymosi motyvacija (nuostatos)
3.4. Vaiko mokymosi stiliai, strategijos, technologijos (gebėjimai)
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Vaiko įgalinimo mokytis lygis yra skirtingas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo pakopose. Ikimokykliniame amžiuje vaikas mokosi spontaniškai, skatinamas pažinimo
motyvacijos. Priešmokykliniame amžiuje vaikas įgyja supratimą apie mokymąsi, spontaniškai
tobulina mokymosi gebėjimus, išsiugdo mokymosi motyvaciją. Pradinio ugdymosi etape įgyja
mokėjimo mokytis kompetencijos pagrindus.
Ikimokyklinio ugdymo programų uždaviniuose vaiko įgalinimo mokytis siekis
nusakomas per vaiko pažinimo poreikio tenkinimą (tik 4 programose iš 10 analizuotų),
patirtinio žinojimo ir supratimo plėtojimą (10 programų), spontaniško mokymosi gebėjimų
tobulinimą (8 programose), vaiko pažinimo motyvacijos skatinimą (4 programose). Daugumos
programų uždaviniai neatitinka jų tiksluose formuluojamo siekio tenkinti vaikų pažinimo
poreikį bei žadinti pažinimo motyvaciją, kuri vėliau galėtų natūraliai peraugti į mokymosi
motyvaciją. Spontaniško mokymosi gebėjimai neatitinka mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų.
Priešmokyklinio ugdymo programos uždaviniuose keliami siekiai įgyti pirminį supratimą
apie mokymąsi, spontaniškai tobulinti mokymosi gebėjimus, stiprinti pažinimo motyvaciją.
Uždaviniuose akcentuojama ne mokymosi, bet pažinimo motyvacija. Pažymėtina, kad
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priešmokykliniame amžiuje reikėtų siekti ne tik pažinimo, bet ir mokymosi motyvacijos
atsiradimo, tad būtent tokį rezultatą reikėtų numatyti tiksle ir uždaviniuose.
Pradinio ugdymo programoje vaiko įgalinimo mokytis plėtotės aspektu uždaviniai
nepakankamai detalizuoja tikslą. Tiksle akcentuojama ugdyti vaiką, „...pasirengusį mokytis
toliau“, o uždaviniuose tikslas detalizuojamas, formuluojant siekį padėti vaikui įgyti būtinų
gebėjimų, reikalingų „...kaupti žinias ir patirtį“. Uždaviniuose nėra detalizuota, kokias
mokymosi strategijas, technologijas, stilius turėtų būti įvaldę mokiniai.
Uždavinių formulavimo problemos.
Ikimokyklinio ugdymo programų uždaviniai dažniausiai formuluojami ne kaip tikslą
detalizuojantys pamatuojami vaiko ugdymosi siekiniai, bet kaip tikslo įgyvendinimo sąlygos.
Pusėje programų dalis uždavinių formuluojama viena logika, kita dalis tos pačios programos
uždavinių – kita logika. Visų programų uždaviniai formuluojami ne iš pamatuojamų vaiko
ugdymosi rezultatų, bet iš pedagogo veiklos perspektyvos.
Priešmokyklinio ugdymo programoje uždaviniai suformuluoti ne kaip pamatuojami
vaiko ugdymosi rezultatai, bet kaip pedagogo poveikio vaikui sritys („ugdyti vaiko sakytinę
kalbą...“, „sergėti ir stiprinti vaiko fizinę sveikatą...“ ).
Pradinio ugdymo bendrosiose programų uždaviniuose formuluojamas siekis išsiugdyti
asmens kompetencijas, tačiau neatskleidžiama, nei kokias kompetencijas, nei kokiu
pamatuojamu lygiu jas reikėtų ugdyti.
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad:
a) trūksta dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo uždavinių nėra vieningos jų formulavimo logikos;
b) trūksta ikimokyklinio ugdymo programų uždavinių atitikties šių programų tikslams;
c) priešmokyklinio ugdymo programos uždaviniai turėtų būti labiau orientuoti į vaiko
mokymosi motyvacijos skatinimą;
d) pradinio ugdymo programos uždaviniai turėtų būti labiau orientuoti į vaiko mokėjimo
mokytis kompetencijos plėtotę.
3. Programose pateiktų ugdymo principų ir nuostatų atitiktis Europos ir Lietuvos
vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims
Programose formuluojami ugdymo(si) principai turi nusakyti pačias bendriausias
ugdymo(si) sąlygas, leidžiančias realizuoti tikslą ir uždavinius.
Programose pateiktų ugdymo(si) principų ir nuostatų analizei buvo išskirti principai,
galintys laiduoti trijų ugdymo tikslų krypčių sėkmingą realizavimą. Toliau pateikiamos trys
tikslų kryptys ir jų realizavimui būtini principai.
Pirmoji tikslų kryptis - vaiko individualių galių plėtotė:
 į vaiką orientuoto ugdymo(si) principas,
 individualizavimo ir diferencijavimo principas,
 visuminio ugdymo(si) principas.
Antroji tikslų kryptis - vaiko santykio su kitais plėtotė:
 socialinio-kultūrinio kryptingumo principas,
 demokratiškumo principas,
 ugdymo(si) kontekstualumo principas,
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 ugdymo(si) bendruomeniškumo principas.
Trečioji tikslų kryptis – vaiko įgalinimo mokytis plėtotė:
 ugdymo(si) prasmingumo bei tikslingumo principas,
 ugdymo(si) prieinamumo bei įtraukties principas,
 ugdymo(si) tęstinumo principas,
 ugdymo(si) inovatyvumo principas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų analizė (4 lentelė)
leido iškirti šias ugdymo(si) principų dermės tendencijas.
Vaiko individualių galių plėtotę laiduojantys į vaiką orientuoto ugdymo ir
individualizavimo principai yra visose ikimokyklinio ugdymo programose, visuminio ugdymo
principas įvardintas septyniose programose. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose
pateikti visi trys minėtieji principai. Taigi, vaiko individualių galių plėtotę laiduojantys
principai yra visose - ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio - ugdymo programose.
Vaiko santykio su kitais plėtotės sričiai aktualūs principai ikimokyklinio ugdymo
programose įvardinti nevienodai: turinio socialinio-kultūrinio kryptingumo principas nurodytas
aštuoniose programose iš dešimties analizuotų, bendruomeniškumo – šešiose, demokratiškumo
– penkiose, ugdymo(si) kontekstualumo – dviejose programose. Kontekstualumo aspektu
ikimokyklinio ugdymo programos neatitinka Europos švietimo dokumentuose ypač
akcentuojamų ugdymo ir sociokultūrinio gyvenimo sąsajų (ugdymo globalizacijos,
informacinių technologijų kaitos, demografinių, urbanizacijos pokyčių sąlygomis ir kt.).
Priešmokyklinio ugdymo programoje kontekstualumo, demokratiškumo principai
nesuformuluoti, tačiau nuostatas jais vadovautis galima įžvelgti kituose principuose. Pradinio
ugdymo bendrojoje programoje pateikti visi keturi principai, laiduojantys vaiko santykio su
kitais plėtotę. Taigi, vaiko santykio su kitais plėtotę laiduojantys principai ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose nepakankamai suderinti.
Vaiko įgalinimo mokytis plėtotės sričiai aktualūs principai ikimokyklinio ugdymo
programose taip pat įvardinti nevienodai: ugdymo(si) tęstinumo principas nurodytas septyniose
programose, ugdymo(si) prasmingumo bei tikslingumo – trijose, prieinamumo bei įtraukties –
trijose, ugdymo inovatyvumo – vienoje programoje. Prieinamumo bei įtraukties ir inovatyvumo
aspektais ikimokyklinio ugdymo programos neatitinka Lietuvos ir Europos švietimo
dokumentų, kuriuose rekomenduojama vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
ugdymą(si) organizuoti bendrame visiems ugdymo(si) kontekste, taikyti šiuolaikines
technologines galimybes atitinkančius ugdymo(si) būdus. Priešmokyklinio ugdymo programoje
pateikti visi vaiko įgalinimo mokytis plėtotę laiduojantys principai, išskyrus inovatyvumo.
Pradinio ugdymo programoje vaiko įgalinimo mokytis plėtotės principai nenurodyti, tačiau
diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo nuostatoje kalbama apie palankių ugdymo(si) sąlygų
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sudarymą. Aiškiai suformuluotų vaiko
įgalinimą mokytis laiduojančių principų nebuvimas neatitinka pradinio ugdymo tikslo, kuriame
pasakyta „ugdyti <...> pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio mokymo programas“
vaiką, be to, neužtikrinama dermė su priešmokyklinio ugdymo(si) programa.
4 lentelė
Programų principų atitiktis vaikų ugdymo tikslų prioritetinėms kryptims
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1. Principų kryptis: Vaiko individualių galių plėtotė
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1.1. Ugdymo orientacija į vaiką, humanistinis santykis su vaiku,
ugdymo(si) patrauklumas, džiaugsmingumas, aktyvumas ir kt.
1.2. Ugdymo(si) individualizavimas ir diferencijavimas
1.3. Harmoningas (visuminis, holistinis) ugdymas(is)
2. Principų kryptis: Vaiko santykio su kitais plėtotė
2.1. Lygios ugdymo(si) galimybės (demokratiškumas, vaiko teisių
užtikrinimas)
2.2. Ugdymo(si) turinio socialinis kultūrinis kryptingumas
2.3. Ugdymo(si) kontekstualumas (patirtinis, multilingvistinis,
multikultūrinis ir kt.)
2.4. Ugdymo(si) bendruomeniškumas (partnerystė su šeima,
bendruomene, švietimo pagalbos tarnybomis ir kt.)
3. Principų kryptis: Vaiko įgalinimas mokytis
3.1.Ugdymo(si) prasmingumas, tikslingumas
3.2. Ugdymo(si) prieinamumas, įtrauktis (kitakalbiai, kitataučiai, su
negalia, rizikos grupių šeimų, migrantai ir kt.)
3.3.Ugdymo(si) tęstinumas
3.4. Ugdymo(si) inovatyvumas (IKT, skaitmeninis raštingumas)
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Apibendrinant galima daryti išvadą, kad:
a) vaiko individualių galių plėtotę laiduojantys principai yra visose - ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio - ugdymo programose;
b) vaiko santykio su kitais plėtotę ir vaiko įgalinimą mokytis laiduojantys principai
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose nesuderinti;
c) ikimokyklinio ugdymo programose nepateikiami ugdymo(si) kontekstualumo,
prieinamumo bei įtraukties, ugdymo inovatyvumo principai, kuriems Lietuvos ir Europos
švietimo dokumentuose pastaruoju metu skiriamas prioritetinis dėmesys.
4. Analizuojamų programų kompetencijų atitiktis Lietuvos ir Europos švietimo
dokumentuose rekomenduojamoms kompetencijoms
Europos švietimo dokumentuose rekomenduojama ugdyti aštuonias mokinių bendrąsias
kompetencijas:
 socialiniai ir pilietiniai gebėjimai,
 kultūrinis sąmoningumas ir raiška,
 bendravimas gimtąja kalba,
 bendravimas užsienio kalbomis,
 matematiniai gebėjimai bei gebėjimai gamtos mokslų ir technologijų srityse,
 skaitmeninis raštingumas,
 iniciatyvumas ir verslumas,
 mokymasis mokytis.
Lietuvos švietimo strateginiuose dokumentuose, skirtuose pradiniam ir pagrindiniam
ugdymui, išskiriamos šešios bendrosios kompetencijos:
 mokėjimo mokytis,
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 komunikavimo,
 socialinė,
 pažinimo,
 iniciatyvumo ir kūrybingumo,
 asmeninė.
Bendrosios dalykinės pradinio ugdymo pakopos kompetencijos strateginiuose Lietuvos
švietimo dokumentuose nėra apibrėžtos. Programose nurodytos tik ugdymo sritys, turinčios
kompetencijų komponentus: žinias, gebėjimus ir nuostatas.
„Metodinėse rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo programai rengti“ išskirtos
penkios kompetencijos:
 sveikatos saugojimo,
 pažinimo,
 komunikavimo,
 meninė,
 socialinė.
Reikia pastebėti, jog nėra dermės ne tik tarp Europos ir Lietuvos dokumentuose
nurodytų bendrųjų kompetencijų, bet ir tarp Lietuvos dokumentuose nurodytų skirtingose
pakopose ugdytinų bendrųjų kompetencijų.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytų kompetencijų
dermės analizei pasirinkti du aspektai: a) ar programose numatytos bendrosios kompetencijos
atitinka Lietuvos švietimo dokumentuose rekomenduojamas kompetencijas; b) ar programose
numatytos bendrosios kompetencijos atitinka Europos švietimo dokumentuose
rekomenduojamas kompetencijas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytų ugdyti
kompetencijų dermė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytų kompetencijų
dermės analizė leido išryškinti šias tendencijas.
Devyniose iš dešimties analizuotų ikimokyklinio ugdymo programų ir priešmokyklinio
ugdymo programoje numatytos tos pačios bendrosios kompetencijos: sveikatos saugojimo,
pažinimo, komunikavimo, meninė, socialinė. Vienoje analizuotoje programoje kompetencijos
neišskirtos, tačiau numatytos poreikių sritys, o jose - vaikų pasiekimai, kurie formuluojami
kaip kompetencijos (turi žinojimo ir supratimo, gebėjimų, nuostatų komponentus).
Analizė atskleidė, kad trūksta ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programose
numatytų plėtoti kompetencijų dermės su pradinio ugdymo bendrosiose programose
išskirtomis bendrosiomis kompetencijomis. Pradinio ugdymo programose numatyta asmeninė
kompetencija, apimanti ir sveikatos ugdymą, tuo tarpu ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
pakopoje išskirta sveikatos, bet ne asmeninė kompetencija. Pradinio ugdymo programose
išskirta iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencija, tuo tarpu ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo(si) programose – meninė kompetencija. Pradinio ugdymo bendrosiose programose
išskirta mokėjimo mokytis kompetencija, kurios nėra ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programose.
5 lentelė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendrosiose programose numatytų ugdyti
kompetencijų lyginamoji lentelė
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Ikimokyklinio
ugdymo programos
sveikatos saugojimo
pažinimo
komunikavimo
meninė
socialinė

Priešmokyklinio
ugdymo(si) programa
sveikatos saugojimo
pažinimo
komunikavimo
meninė
socialinė

Pradinio ugdymo
bendrosios programos
asmeninė
pažinimo
komunikavimo
iniciatyvumo ir kūrybiškumo
socialinė
mokėjimo mokytis

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose numatytų ugdyti
kompetencijų turinio dermė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programose aprašytų
bendrųjų kompetencijų turinio palyginimas leido padaryti išvadą apie nepakankamą jų
suderinamumą. Antai, socialinės kompetencijos turinyje galima išskirti šiuos elementus: vaiko
pasitikėjimas savimi ir kitais, savęs, savo gebėjimų suvokimas, domėjimasis kitais, pagarba ir
tolerancija kitokiam, bendravimas, bendradarbiavimas, konfliktų sprendimas, pasijautimas
grupės dalimi, savikontrolė, pagalba kitam (6 lentelė). Tačiau ne visose programose yra visi
išvardytieji elementai.
Nepakankama dermė tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo
programų kompetencijų komponentų. Pavyzdžiui, socialinės kompetencijos turinio
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose palyginimas rodo, jog pirmoje
ikimokyklinio ugdymo programoje ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo programose galima
pastebėti tris kompetencijų komponentus - žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas, tuo tarpu
antroje ikimokyklinio ugdymo programoje į kompetencijos turinį įtraukti tik gebėjimai.
Trūksta dermės tarp kompetencijų turinio elementų. Pirmosios ikimokyklinio ugdymo
programos socialinės kompetencijos turinyje nėra pasitikėjimo savimi, savikontrolės, pagalbos
kitam teikimo elementų. Antroje ikimokyklinio ugdymo programoje nėra tik pagalbos kitam
teikimo elemento. Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje trūksta kompetencijos turinio
elemento, skirto vaiko jausmo, jog esi grupės, tautos dalis, žadinimui.
Sunku įžvelgti vaiko ugdymo(si) rezultatų tobulėjimą pereinant iš ikimokyklinio į
priešmokyklinį, iš ikimokyklinio - į pradinį ugdymąsi. Antai, vaiko pasitikėjimo savimi jausmas
įvardinamas visų trijų ugdymo pakopų socialinės kompetencijos turinyje. Sudėtingėjimo nėra,
tik priešmokyklinio ugdymo(si) programoje šis darinys labiau konkretizuotas. Sudėtingėjimą
galima įžvelgti tik bendravimo bei bendradarbiavimo ir konfliktų valdymo srityje. Pvz.,
ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai gali panaudoti vieną kitą konfliktų sprendimo būdą, tuo
tarpu pradinių klasių mokiniai - daug būdų (susitarimus, dialogą, keitimąsi nuomonėmis).
Galima daryti išvadą, kad Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo
programų bendrųjų kompetencijų turinio sandara sunkokai palyginama dėl aiškios turinio
sandaros nebuvimo (kad būtų galima palyginti, turinio sandus teko sukeisti vietomis). Būtų
naudinga parengti vieningą šioms ugdymo pakopoms tinkančią kompetencijų sandarą: kokios
nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas sudaro kiekvieną kompetenciją; kokias nuostatas,
gebėjimus, žinias ir supratimą turėtų įgyti ikimokyklinio amžiaus vaikai? priešmokyklinio
amžiaus vaikai? pradinių klasių mokiniai?
6 lentelė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų socialinės kompetencijos
turinio dermė
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Pirmoji
ikimokyklinio
ugdymo
programa

?

Antroji
ikimokyklinio
ugdymo programa

Priešmokyklinio
ugdymo(si) programa

 Pasitikėjimas
savimi.

 Atsiradęs pasitikėjimo
savimi ir savo gebėjimais
jausmas, savigarba, sėkmės
pajauta; pasitikėjimas
artimaisiais, pedagogais ir
draugais.
 Savo savijautos,
svarbiausių poreikių,
ketinimų, kai kurių elgesio
būdų, gebėjimų bei
pasiekimų suvokimas ir
išreiškimas kitiems
suprantamais bei priimtinais
būdais.
 Domėjimasis kitais ir
gebėjimas juos suprasti,
kitokios išvaizdos, neįprasto
elgesio, kitaip mąstančio,
kalbančio ir žaidžiančio
bendraamžio toleravimas.

 Tikėti ir pasitikėti savimi
ir kitais.


Gebėjimas šeimos
aplinkoje ar bendraamžių
grupėje elgtis savarankiškai,
kai suprantama, kas yra gerai,
o kas blogai; derinti ketinimus
ir veiksmus,
bendradarbiauti; panaudoti
vieną kitą kasdienių sunkumų
įveikimo, konfliktų ir
problemų sprendimo būdą.

 Išmano, kaip dera elgtis
įprastose ir sudėtingesnėse
gyvenimiškose situacijose.
 Žino būdus, kaip
susidraugauti ir palaikyti
draugystę.
 Dalintis
patirtimi,
mintimis,
kartu
spręsti
problemas. Dalyvauti bendroje
veikloje priimant sprendimus.
 Žino įvairių susitarimo,
konfliktų sprendimo ir
bendradarbiavimo būdų.
 Jausti ir suprasti kitus
žmones,
žmonių
grupes,
suprasti, kas padeda bendrauti,
bendradarbiauti,
sėkmingai
veikti, gerai jaustis.
 Konstruktyviai spręsti
problemas, siekti dialogo,
tarpusavio supratimo
(žaidžiant, dirbant, mokantis).

\
 Žinoti apie save
ir kitus.

 Gebėjimas suvokti
save kaip savitą ir
ypatingą asmenybę.
 Gebėjimas
atpažinti ir įvardinti
savo jausmus.

 Domėtis kitais,
nusiteikti laikytis
susitarimų.

 Gebėjimas
atpažinti ir įvardinti
kito žmogaus
jausmus.

 Mokytis
bendrauti ir
bendradarbiauti,
kurti ir palaikyti
draugystės
santykius, spręsti
konfliktus.
 Skatinti vaikų
iniciatyvą ir
aktyvumą.

 Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
kitais.
 Gebėjimas
orientuotis įprastoje
aplinkoje.

 Padėti vaikui
pažinti savo
gimtinę, Tėvynę, jos
simbolius, ugdyti
tautiškumą,
patriotiškumą,

 Priklausymo vaikų
grupei,
bendruomenei, šeimai
jausmas.

?
 Gebėjimas susivaldyti
įprastose nedidelės įtampos

Pradinio ugdymo
bendrosios programos

 Atpažįsta ir supranta
savo būsenas, pasikeitimus
savyje ir aplinkoje.

 Pripažinti ir gerbti kitų
žmonių teises, toleruoti
kitokią išvaizdą, elgseną,
nuomonę, būti atviriems ir
jautriems kitokiai patirčiai.

 Būti bendruomenės/
bendrijos/draugijos (klasės,
mokyklos, tautos) nariais.
 Būti atkakliems,
iniciatyviems, veržliems,
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meilę savam kraštui.

?
?

 Gebėjimas laikytis
taisyklių.
 Gebėjimas suvokti
rizikingo elgesio
pasekmes.

situacijose, riboti kai kuriuos sąžiningai ir atsakingai veikti.
norus bei įgeidžius, noras ir
 Supranta, kam reikalingi
mėginimas tesėti žodį, atlikti susitarimai, taisyklės,
įsipareigojimus.
įstatymai.
 Numatyti savo ketinimų,
veiksmų, elgesio modelius,
poelgių pasekmes.

?

?

?

?

?

• Gebėjimas nujausti, kada
kitam reikia pagalbos, noras
ir mėginimas padėti.

 Apmąstyti savo nuotaikas,
elgesį, ketinimus. Įvertinti ir
kontroliuoti savo mintis,
žodžius, poelgius.
 Rūpintis kitais, norėti būti
reikalingiems.

Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kompetencijų turinio
atitiktis Europos švietimo dokumentuose rekomenduojamų kompetencijų turiniui
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų kompetencijų turinio
atitikties aštuonioms Europos rekomenduojamoms bendrosioms kompetencijoms analizė
leido įžvelgti tokias tendencijas.
Ikimokyklinio ugdymo programose Europos rekomenduojamų kompetencijų turinys
atliepiamas tik iš dalies. Visose programose galima rasti esminius, vaiko amžiaus galimybes
atitinkančius bendravimo gimtąja kalba kompetencijos komponentus. Kiekvienoje programoje
galima rasti pakankamai kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijos elementų.
Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai ikimokyklinio ugdymo programose randami tik iš dalies - į
programas įtraukti tik socialiniai, bet ne pilietiniai gebėjimai. Matematiniai gebėjimai bei
gebėjimai gamtos mokslų ir technologijų srityse į ikimokyklinio ugdymo programas įtraukti
kaip matematinio raštingumo ir gamtos pažinimo pradmenys. Technologinio ugdymo elementų
programose beveik nėra. Bendravimo užsienio kalbomis, skaitmeninio raštingumo,
iniciatyvumo ir verslumo elementai surasti tik dviejose ikimokyklinio ugdymo programose.
Mokymosi mokytis kompetencijos elementų ikimokyklinio ugdymo programose nėra, nes
dominuoja spontaniškas vaikų mokymasis.
Priešmokyklinio ugdymo programoje Europos rekomenduojamų kompetencijų turinys
atliepiamas panašiai kaip ir ikimokyklinio ugdymo programose. Bendravimo užsienio
kalbomis, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijų turinio priešmokyklinio ugdymo
programoje nėra, galima rasti vieną kitą skaitmeninio raštingumo elementą. Mokymosi mokytis
kompetencijos pradmenys priešmokyklinio ugdymo programoje yra.
Pradinio ugdymo bendrosiose programose Europos rekomenduojamų kompetencijų:
socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, kultūrinis sąmoningumas ir raiška, matematiniai gebėjimai
bei gebėjimai gamtos mokslų ir technologijų srityse, bendravimas gimtąja kalba, bendravimas
užsienio kalba - turinys atliepiamas iš esmės. Nors pradinio ugdymo bendrosiose programose
kompetencijų formuluotės neatitinka Europos kompetencijų formuluočių, minėtų kompetencijų
turinys realizuojamas per socialinę, asmeninę, pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir
kūrybiškumo kompetencijas. Programose silpnai išreikštos mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir
verslumo kompetencijos. Skaitmeninio raštingumo kompetencijos ugdymas pradinio ugdymo
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bendrosiose programose nėra numatytas, IKT daugiausiai rekomenduojamas naudoti
mokymosi paįvairinimui, kaip vaizdinė priemonė.
7 lentelė
Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kompetencijų turinio
atitiktis Europos švietimo dokumentuose rekomenduojamų kompetencijų turiniui
Europos kompetencijos
Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai
Kultūrinis sąmoningumas ir raiška
Matematiniai gebėjimai bei
gebėjimai gamtos mokslų ir
technologijų srityse
Bendravimas gimtąja kalba
Bendravimas užsienio kalbomis
Mokymasis mokytis
Skaitmeninis raštingumas
Iniciatyvumas ir verslumas

10

Prieš
mok.
progr.

Prad.
ugd.
progr.
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Ikimokyklinio ugdymo programos
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■
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■

■
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■
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■
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■

■ ■

■

■

■

■
■

* - kompetencija yra, ** - yra kompetencijos elementai,

■

■

■

■

■***

■

■

■

■

*** - yra kompetencijos elementų pradmenys

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose aprašytų
kompetencijų turinio palyginimas su Europos kompetencijų turiniu. Kompetencijų turinio
palyginimas atliktas remiantis komunikavimo kompetencijos turinio sudėtinių dalių analize (7
lentelė). Komunikavimo kompetencijos turinio lyginamoji analizė rodo, kad Lietuvos
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų komunikavimo kompetencijos
turinys tik iš dalies atitinka Europos kompetencijos Bendravimas gimtąja kalba turinį. Nė
vienoje Lietuvos programoje aprašytoje komunikavimo kompetencijoje neišskirti gebėjimai –
bendrauti su kitais įvairiakultūrėje ir įvairiakalbėje aplinkoje, naudoti kalbą kaip savikontrolės
priemonę. Europos Bendravimo gimtąja kalba kompetencijoje akcentuojamas verbalinis
kūrybingumas, siejamas su asmenine ir socialine gerove, įtrauktas tik į priešmokyklinio
ugdymo(si) komunikavimo kompetencijos turinį. Pradinio ugdymo bendrųjų programų
komunikavimo kompetencijos turinyje nėra tokių esminių turinio sudėtinių dalių kaip
kūrybingumas, jausmų, emocijų valdymas, neakcentuojami kalbiniai gebėjimai kaip tolimesnio
mokymosi priemonė. Galima teigti, jog ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų komunikavimo kompetencijos turinys tik iš dalies dera su ES kompetencijomis ir
tarpusavyje.
Be to, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų komunikavimo kompetencijų
turinys parengtas remiantis skirtingais kalbos ugdymo modeliais: priešmokyklinio –
komunikaciniu (psichosocialiniu), pradinio – lingvistiniu.

8 lentelė
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Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų komunikavimo kompetencijos
turinio atitiktis ES kompetencijai bendravimas gimtąja kalba
Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
ES kompetencija:
programų kompetencija: komunikavimo
Bendravimas
gimtąja kalba
Atsitiktine tvarka
pasirinkta
ikimokyklinio
ugdymo programa

Priešmokyklinio
ugdymo(si) programa

Bendroji pradinio
ugdymo programa1

ES kompetencijos
bendras aprašymas

 Vaiko
gebėjimas bendrauti,
išreikšti bei pažinti
save.

 Gebėjimas kalbėtis su
suaugusiaisiais ir vaikais.

 Norėti bendrauti,
išklausyti ir suprasti kitus,
gerbti jų ir apginti savo
nuomonę.

• Gebėjimas kalbėti,
bandant atsižvelgti į
situaciją (vietą, laiką,
kontekstą, pašnekovą).

 Žinoti, kad tekstų
(kuriamų pranešimų,
perteikiamos informacijos)
turinys bei raiška priklauso
nuo bendravimo tikslo,
adresato, situacijos.

Bendravimas kokia nors
kalba reiškia, kad žmogus
turi gerai išmanyti
žodyną,
gramatiką ir skirtingas
kalbos funkcijas.

?

 Susipažinti su
rašytiniu žodžiu,
rašto ženklais.

?

?

?

?

?

 Planuoti ir modeliuoti
pranešimus, atsižvelgiant į
adresatą, komunikavimo
intencijas ir situaciją.

• Domėjimasis rašytiniais
tekstais, rašmenimis,
gebėjimas imituoti ir
komentuoti raštą ir jo
elementus; imituoti
skaitymą, komentuoti
iliustracijas.
• Domėjimasis knygomis,
pomėgis jas vartyti,
klausytis skaitymo;
pagarba ir potraukis
knygai.
 Gebėjimas pastebėti
vaizdų, ženklų, raidžių,
garsų skirtumus ir
panašumus.

 Priimti (išgirsti,
išklausyti, skaityti, matyti),
suprasti (analizuoti, kaupti,
lyginti, interpretuoti),
interiorizuoti (paversti
savastimi) žodinius ir
nežodinius (ženklai,
simboliai, gestai, mimika,
judesiai, piešiniai,
paveikslai, nuotraukos,
schemos, lentelės, gamtos
vaizdai, muzikos garsai ir
kt.) pranešimus.

• Gebėjimas savo
išgyvenimus, patirtį,
mintis reikšti piešiniais,
ženklais, raidėmis,
judesiais, t.y. kalbinę
raišką sieti su kitomis
raiškos formomis.

Perteikti įvairaus pobūdžio
pranešimus, atsižvelgiant į
tikslą, adresatą, situaciją,
naudojantis
įvairiomis
žodinės ir nežodinės raiškos
priemonėmis, atgaminant,
interpretuojant ir kuriant

Be to, žmonės turi
gebėti bendrauti
įvairiose situacijose,
o dėl nuostatų, jie
turėtų vertinti estetines
kalbų savybes,
bendrauti su kitais
asmenimis
įvairiakultūrėje ir
įvairiakalbėje aplinkoje.
Kalbos yra ypač
susijusios su
kūrybingumu bei
jausmų valdymu ir
tokiu būdu su socialine
ir asmenine gerove.
Kalbiniai įgūdžiai
akivaizdžiai būtini
tolesniam mokymuisi ir
yra ugdomi įgyjant ir
taikant kitus bendruosius
gebėjimus.

1

Kompetencijos aprašymai pateikti remiantis Pradinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, 2009,
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/
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• Gebėjimas perskaityti
savo vardą ar kitus vaikui
reikšmingus žodžius;
skaitymo ir rašymo
krypties (iš kairės į
dešinę) suvokimas.

naujus tekstus.

• Gebėjimas pasakoti ir
deklamuoti.

 Žinoti, kad žanro
reikalavimų, gramatikos
taisyklių laikymasis padeda
skaitytojui suprasti
parašytus tekstus.
 Žinoti, kad tartis,
intonacija (garsumas,
tempas, pauzės, balso
pakėlimas ir nuleidimas)
padeda perteikti mintį bei ją
suprasti.
 Siekti pažinti savo
kalbinius ir nekalbinius
gebėjimus; nuolat juos
tobulinti.
 Pasitikėti savo
gebėjimu suprasti ir
perduoti informaciją bei
idėjas.

 Apmąstyti (reflektuoti)
priimamus ir siunčiamus
pranešimus.
 Gimtosios
kalbos supratimas,
meilė ir pagarba
gimtajam žodžiui.
• Gebėjimas kurti naujus
žodžius, eksperimentuoti,
„žaisti” kalba, reikšti
kūrybinę iniciatyvą.
• Elementariai išlavintas
kalbos jausmas: jaučia
tekstų nuotaiką; junta
kalbos vaizdingumą,
ritmą, rimą; gali
apibūdinti teksto pradžią,
pabaigą, teksto visumą.

 Siekti suprasti,
puoselėti ir saugoti
gerąsias savo
bendruomenės, savo
tautos bendravimo
tradicijas ir kultūrą,
toleruoti kitokius
bendravimo papročius.

 Pajusti
bendravimo
džiaugsmą.
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Su ES kompetencija mokymasis mokytis buvo palygintos ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų kompetencijos mokėjimas mokytis turinys (9
lentelė). Tik vienoje iš ikimokyklinio ugdymo programų pažinimo kompetencijos turinyje
suformuluotas gebėjimas „...atrasti pasaulio pažinimo būdus“, kurį būtų galima interpretuoti
kaip mokėjimo mokytis kompetencijos turinio sudedamąją dalį. Taigi ikimokyklinio ugdymo
programose mokėjimo mokytis kompetencijos nėra, nes vaikai mokosi spontaniškai, natūraliai
domėdamiesi pasauliu.
Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje mokėjimo mokytis kompetencija taip pat
neišskirta, tačiau jos turinio sudėtinės dalys aprašytos skyrelyje „Sėkmingo ugdymo(si)
mokykloje prielaidos“. Skyrelyje pateikti mokymosi gebėjimai – „Gebėjimas ieškoti įvairių
būdų tikslui pasiekti...“; „Gebėjimas vienam iš kito mokytis...“, „Gebėjimas...kūrybinę užduotį
...atlikti nuo sumanymo iki norimo rezultato...“, "...mokytis bendradarbiaujant" ir kt., kurie
atitinka ES kompetencijos mokymasis mokytis turinį. Kompetencijų lyginamoji analizė parodė,
kad priešmokyklinio ugdymo(si) programoje nėra nuostatų, susijusių su mokėjimu mokytis, bei
žinių apie savo mokymąsi (meta-pažinimo).
Pradinio ugdymo bendrųjų programų mokėjimo mokytis kompetencija iš esmės atitinka
Europos bendrijos kompetencijos mokymasis mokytis turinį. Tačiau pradinio ugdymo
programoje trūksta kai kurių mokėjimo mokytis gebėjimų: gebėjimo mokytis
bendradarbiaujant ir gebėjimo kūrybiškai spręsti problemas.
Reikia pažymėti, kad priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokėjimo mokytis
kompetencijų turinys parengtas remiantis skirtingais mokymosi modeliais: priešmokyklinio –
socialinio konstruktyvizmo, pradinio – mišrus modelis, pagrįstas socialinio konstruktyvizmo,
kognityvizmo ir meta-pažinimo idėjomis.
Siekiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės, reikėtų
numatyti, kokie mokėjimo mokytis kompetencijos turinio elementai gali būti įtraukti į
ikimokyklinio ugdymo programas; priešmokyklinio ugdymo(si) programoje reikėtų išskirti
atskirą mokėjimo mokytis kompetenciją, į jos turinį įtraukiant ne tik mokėjimo mokytis
gebėjimus, bet ir nuostatas mokymosi atžvilgiu, žinias bei supratimą apie savo mokymąsi. Į
pradinio ugdymo bendrųjų programų mokėjimo mokytis kompetenciją reikėtų įtraukti
gebėjimą mokytis bendradarbiaujant ir gebėjimą kūrybiškai spręsti problemas. Reikėtų
suderinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų mokėjimo mokytis
kompetencijų sampratas.
9 lentelė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų mokėjimo mokytis
kompetencijos turinio atitiktis ES kompetencijai mokymasis mokytis
Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
ES kompetencija:
programų kompetencija: mokėjimas mokytis
mokymasis mokytis
Atsitiktine tvarka Priešmokyklinio
ES kompetencijos
Bendroji pradinio
pasirinktos
ugdymo(si) programa
bendras aprašymas
ugdymo programa
ikimokyklinio
ugdymo
programos

I-oji programa
Vienas sandas
pažinimo
kompetencijoje:
 padėti atrasti
įvairius pasaulio

 Suprasti, kad mokymasis
yra vertingas, visą
gyvenimą trunkantis
procesas.
 Jausti poreikį mokytis ir
tobulėti.

Nors žinios apie
savo mokymosi
stilių ir karjeros
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 Siekti pažinti save kaip
besimokantįjį. Būti
smalsiam, iniciatyviam.
 Būti lanksčiam, norėti
keistis ir toliau plėtoti
kompetencijas.
 Pasitikėti savimi, tikėti
mokymosi sėkme.
 Jausti atsakomybę už
savo mokymosi
veiklą/procesą ir rezultatus.

pažinimo būdus.

II-oji programa

Nėra nė vieno
teiginio.

 Savarankiškai, kryptingai
ir atkakliai siekti užsibrėžto
tikslo.
 Kelti mokymosi tikslus ir
uždavinius.
• Gebėjimas ieškoti įvairių
būdų tikslui pasiekti,
kliūtims įveikti, nesutrikti
neaiškioje ar dviprasmiškoje
situacijoje.
 Gebėjimas vienam iš kito
mokytis: stebint kitų veiklą,
kartu tariantis dėl
žaidimo ar darbelio, jo
atlikimo būdo, diskutuojant,
vienas kitam patariant,
pasidžiaugiant.
 Gebėjimas kūrybinę
užduotį, žaidimą ar darbelį
atlikti nuo sumanymo iki
norimo rezultato: tą
sumanymą sukonkretinti,
įsivaizduoti, kaip tai turėtų
atrodyti, pasirinkti atlikimo
būdą, atlikti, pristatyti
draugams.
• Gebėjimas vis ilgiau
susikaupti, išlaikyti dėmesį,
didesnis savarankiškumas,
kruopštumas, veiksmų
tikslumas, kantrumas,
susivaldymas.

• Gebėjimas sumanymus
tobulinti ir atlikti
individualiai, poromis,

 Dalytis žiniomis, įgyta
patirtimi su kitais
žmonėmis.

 Planuoti mokymosi
veiklą.
 Kryptingai veikti
siekiant išsikeltų mokymosi
uždavinių.

galimybes yra
būtinos,
įgūdžiai apima
„mokymosi
įgūdžius“, tokius
kaip informacijos
paieška,
suvokimas bei
apdorojimas, ir
įgūdžius, susijusius
su mokymosi
planavimu ir
organizavimu
savarankiškai arba
grupėse. Siekiant
įveikti kliūtis,
būtinas į
problemų
sprendimą
orientuotas
požiūris, taip pat
smalsumas ir
motyvacija
mokytis visą
gyvenimą

 Reflektuoti savo
mokymosi veiklą ir
rezultatus.
 Pažįsta savo gebėjimų ir
mokymosi stipriąsias ir
silpnąsias puses.
 Išmano apie prieinamas
mokymo(si),
tobulinimo(si) galimybes.
 Žino savo mėgstamus
mokymosi metodus ir
būdus.
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nedidelėmis grupelėmis,
visiems drauge; to paties
tikslo siekti sutartinai,
padedant vienas kitam, o
kartais ir pasivaržant,
rungtyniaujant.
• Nusiteikimas priimti
individualią pedagogo
pagalbą, padedančią įveikti
emocines ir elgesio
problemas, pažinimo ir
veiklos gebėjimų stoką.

Galima daryti išvadas:
 Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendrųjų kompetencijų
pavadinimai ir turinys skirtingi, todėl tarp jų nėra dermės. Nenumatyti vaikų galimybes
atitinkantys šių kompetencijų lygiai kaip kiekvienos ugdymo(si) pakopos rezultatas. Reikėtų
susitarti, ar ikimokykliniame amžiuje bus išskiriamos vaiko kompetencijos, ar vaiko pasiekimai
bus numatomi bei vertinami, remiantis jo raidos ir ugdymosi pažanga. Reikėtų suvienodinti
ugdymo pakopų bendrąsias kompetencijas, numatyti jų tobulėjimo "laiptelius", nusakančius
vaikų ugdymosi rezultatus atskiroms pakopoms ar ugdymo(si) koncentrams.
 Lietuvos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programose numatytos
kompetencijos neatitinka Europos rekomenduojamų bendrųjų kompetencijų.
 Ikimokyklinio ugdymo programose aprašytos kompetencijos neturi aiškaus pagrįsto
turinio bei visų komponentų, kiekviena programų rengėjų grupė šias kompetencijas supranta
vis kitaip. Būtina parengti vieningą vaiko pasiekimų standartą, padedantį suvienodinti požiūrį į
vaiko ugdymo(si) rezultatą.
 Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje aprašyta socialinė kompetencija savo turiniu
artima Europos švietimo dokumentuose rekomenduojamai kompetencijai socialiniai ir
pilietiniai gebėjimai; komunikavimo kompetencija savo turiniu artima kompetencijai
bendravimas gimtąja kalba; meninė kompetencija savo turiniu artima kompetencijai kultūrinis
sąmoningumas ir raiška. Priešmokyklinio ugdymo programoje aprašyta pažinimo
kompetencija tik iš dalies atitinka Europos švietimo dokumentuose rekomenduojamą
kompetenciją matematiniai gebėjimai bei gebėjimai gamtos mokslų ir technologijų srityse.
Priešmokyklinio ugdymo programoje aprašyta sveikatos kompetencija atitikmens tarp Europos
kompetencijų neturi. Europos kompetencijų mokymasis mokytis, skaitmeninis raštingumas,
iniciatyvumas ir verslumas turinio elementai priešmokyklinio ugdymo(si) programoje vos keli.
Šių kompetencijų pradmenis rekomenduotina įtraukti į priešmokyklinio ugdymo(si) programą.
 Pradinio ugdymo bendrosios programos Europos švietimo dokumentuose
rekomenduojamas kompetencijas atitinka iš dalies.
4. Programų turinio atitiktis programų tikslams
Siekiant įvertinti programų ugdymo turinio sritis bei apimtį, buvo parengta bendra
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio apimties sistema: sveikatos ugdymo(si)
turinys: fizinė ir psichinė sveikata; socialinio ugdymo(si) turinys: asmeninis, lytinis, etninis,
tautinis, pilietinis tapatumas, dalyvavimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, elgesys,
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socialinė sveikata; pažinimo turinys: savęs pažinimas, socialinės aplinkos pažinimas, gamtos
pažinimas, elementarus matematinis ir skaitmeninis, technologinis raštingumas; komunikavimo
ugdymo turinys: sakytinė kalba (klausymas ir kalbėjimas), rašytinė kalba (skaitymas ir
rašymas); meninio ugdymo turinys: muzika, dailė, teatras, šokis.
Buvo siekiama nustatyti, kurios ugdymosi turinio sritys yra analizuojamose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose, ar kiekvienos srities turinys atitinka
visas tris prioritetines ugdymo tikslų kryptis.
Dešimties programų turinio apimties analizė atskleidė, kad ikimokyklinio ugdymo
programose fizinės ir psichinės sveikatos, socialinio ugdymo, komunikavimo bei pažinimo
turinys iš esmės skirtas vaiko individualių galių bei vaiko santykio su kitais plėtotei. Tačiau
beveik pusei analizuotų programų būdingas turinio fragmentiškumas - nenumatytas turinys
vaiko individualių galių arba santykio su kitais plėtotei. Dažniau pasigendama turinio vaiko
santykio su kitais plėtotei.
Analizė taip pat atskleidė, kad meninio ugdymo turinys ikimokyklinio ugdymo
programose iš esmės skirtas tik vaiko individualių galių plėtotei, turinį vaiko santykių su
kitais plėtotei pateikia tik apie pusė analizuotų programų.
Vaiko įgalinimo mokytis plėtotei turinys ikimokyklinio ugdymo programose
nenumatytas.
Programų turinio analizė atskleidė, kad septyniose iš dešimties analizuotų
ikimokyklinio ugdymo programų turinys pateiktas nenuosekliai, negalima įžvelgti jo
sudėtingėjimo. Tik trijose programose, kuriose turinys išdėstytas pagal vaikų amžių, galima
įžvelgti ugdymo(si) turinio sąsajas su vaiko gebėjimų raida ir didėjančiais reikalavimais jo
pasiekimams.
Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje pateiktas turinys yra skirtas dviejų
prioritetinių krypčių tikslams realizuoti - individualių vaiko galių ir santykio su kitais
plėtotei. Mažiau dėmesio skirta vaiko įgalinimui mokytis. Būtina pažymėti, kad vaiko
įgalinimo mokytis turinys priešmokyklinio ugdymo programoje pateiktas nepakankamai
aiškiai ir ne visose ugdymo(si) turinio srityse.
Dėl ikimokyklinio ugdymo(si) turinio pateikimo fragmentiškumo trūksta ugdymo(si)
turinio dermės tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų.
Vadinasi, ikimokyklinio ugdymo programų turinys tik iš dalies, o priešmokyklinio
ugdymosi – beveik atitinka Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose numatytas
prioritetines ugdymo tikslų kryptis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio
dermė dalinė.
10 lentelė
Analizuojamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų turinio sritys ir jų atitiktis
prioritetinėms tikslų kryptims
Ugdymo(si) turinio sritys

Programos
1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

Prieš
mok.
progr.

■
■

1. Sveikatos ugdymo turinys
1.1. Fizinė sveikata
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■

□

□
□

■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

□

□

□

□

□

□

□

□

■
■
■

■

■

■

■

■

■

□

□

■

1.2. Psichinė sveikata
Vaiko individualių galių plėtotė
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Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■
□

□
□

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□
□

■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■

□

□

□

□

□

□

□

□
□

■
■

□

2. Socialinio ugdymo turinys
2.1.Asmeninis, lytinis, etninis, tautinis,
pilietinis tapatumas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■
■
□

□
□

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

□

□

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■
■

■
■

■
■

■
■

□

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

□

■

■
■

■
■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■
■
■

□

■
■

■
■

■

■

■
■

■
■

■
■

□

□

□

□

□
□
□

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■
■

□

□

□

□

□
□

□

□
□

■
■

□
□
□

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

□

□

□

□

□

■

■
■

■
■

■
■

□

□

□

2.2.Dalyvavimas, bendravimas ir
bendradarbiavimas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■
■
■

2.3.Elgesys
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

□
□

■
■
□

2.4.Socialinė sveikata
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■
□
□

■
■
□

3. Pažinimo ugdymo turinys
3.1. Savęs pažinimas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

□
□

□

□

■
□
□

■
■
■

3.2. Socialinės aplinkos pažinimas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■
■

■
■

□

□

□
□
□

■

■
■
■

■

■

■

□
□

□
□

□
□

■

■

■

■

■

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

■
■
■

3.3. Gamtos pažinimas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

□

■
■
■

3.4. Elementarus matematinis ir
skaitmeninis, technologinis raštingumas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■
■
□

□
□

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■
■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■
■

■
■

■

■
■

□

□

□

□

□

□

4. Komunikavimo ugdymo turinys
4.1.Sakytinė kalba: klausymas ir kalbėjimas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

4.2.Rašytinė kalba: skaitymas ir rašymas
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

□

□
□

□
□

□
□

□
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5. Meninio ugdymo turinys
Muzika
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

■
■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

■
■

■
■

■
■

□

□

□

■
■

□

□
□

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

■
■

■

■
■

■
■

■
■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

□

□

□

□
□

□

□

□

□

□

□
□
□

□
□
□

■

■

■

□
□

■
■

■

□
□

□
□
□

■
■

Dailė
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

□

Teatras
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis

□

□
□

Šokis
Vaiko individualių galių plėtotė
Vaiko santykio su kitais plėtotė
Vaiko įgalinimas mokytis
■ – atitinka □ - neatitinka

■
■
□

□
□
□

□
□

□
□

□

□

■
■
■

■
□

■

Teatras

■
■
■

Šokis

Dailė

■
■
■

Muzika

Lietuvių
(gimtoji) kalba

■
■
■

Technologijos

Matematika

Vaiko individualių galių plėtotė
■* ■
□***
Vaiko santykio su kitais plėtotė
■
Vaiko įgalinimas mokytis
■** □
* - atitinka, ** - minimaliai atitinka, ***- neatitinka

Pasaulio
pažinimas

Kūno kultūra

Etika

Pradinio ugdymo turinio atitikties trims prioritetinėms ugdymo tikslų kryptims analizė
atlikta remiantis bendrosiose programose prie mokomųjų dalykų (Etika, Kūno kultūra,
Pasaulio pažinimas, Matematika, Lietuvių (gimtoji) kalba, Dailė, Technologijos, Muzika,
Šokis, Teatras) pateiktomis ugdomosios veiklos sritimis.
11 lentelė
Analizuojamų pradinio ugdymo bendrųjų programų turinio sritys ir jų atitiktis prioritetinėms
tikslų kryptims
Tikslo prioritetinė kryptis

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Visų pradinio ugdymo dalykų turinio apimtyje nurodytos veiklos sritys akivaizdžiai
daug dėmesio skiria individualių vaiko galių plėtotei. Tačiau ne visų dalykų veiklos sritys
pateikia bent užuominų apie socialinių nuostatų, žinių, gebėjimų ugdymą (tokių kaip
bendravimas, bendradarbiavimas, gebėjimas dirbti grupėse, komandose, veikti įvairiose
sociokultūrinėse aplinkose ir kt.).
Pateikiamas pirmasis pavyzdys rodo, kad veiklos srityse dėmesys skiriamas tik
individualių galių plėtotei. Minimas savęs pažinimas, tačiau nepaminėtas kitų pažinimas;
minimas asmeninis fizinis aktyvumas, tačiau neminimos vaikų nuostatos ar gebėjimai žaisti
komandinius žaidimus ir kt.
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Kūno kultūra apima šias veiklos sritis:
Sveiką gyvenseną (savęs pažinimą, savikontrolę, fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, žinias apie neigiamą
rūkymo ir alkoholinių gėrimų vartojimo poveikį sveikatai).
Judėjimo įgūdžius (taisyklingą laikyseną, taisyklingą kvėpavimą, judėjimo gebėjimus: bėgimą, nešimą,
stūmimą, ridenimąsi, ropojimą, pusiausvyrą) bei intelektinius įgūdžius (dėmesio koncentraciją,
pasitikėjimą savo jėgomis).
Sporto šakas (lengvąją atletiką, judriuosius žaidimus, sportinius žaidimus, bendrąją gimnastiką, slidinėjimą,
spartųjį žygį, turizmą, plaukimą, orientavimosi sportą).
Netradicinį fizinį aktyvumą (atitinkančias vaiko amžių netradicines, neolimpines sporto šakas: sportinius
šokius, aerobiką, riedlenčių sportą, riedučių sportą, smiginį, kėglius, kovos menus, lėkščiasvydį ir kt.).

Kitas pavyzdys. Minima idėjų paieška, tačiau neminimas grupinis darbas ieškant,
dalinantis, kuriant, realizuojant idėjas; minima gamyba, medžiagų pažinimas, tačiau net
neužsimenama apie gamybos-vartojimo procesų ryšius, žmonių santykius, verslumą.
Technologijose išskiriamos šios mokinių veiklos sritys:
Projektavimas – projektinių idėjų paieška, užduočių formulavimas, detalizavimas, tikslinimas,
apibendrinimas grafine arba aprašomąja forma.
Informacija – informacijos, skirtos projektinėms užduotims, medžiagoms pažinti ar technologiniams
procesams atlikti arba tam tikroms užduotims patikslinti, paieška, kaupimas ir pritaikymas.
Medžiagos – medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti.
Technologiniai procesai, jų rezultatai – praktinis projektinių užduočių atlikimas ir pasiektų rezultatų
pristatymas.

Visų dalykų turinio apimtyje veiklos sritys silpniausiai atskleidžia vaiko įgalinimo
mokytis prioritetą. Iš dešimties analizuotų, aštuonios ugdymo sritys (dalykai) nurodytose
veiklos srityse minimaliai atskleidžia vaiko įgalinimo mokytis prioritetą. Pavyzdžiui, kūno
kultūros veiklos srityse (žiūrėti į anksčiau pateiktą pavyzdį) nėra net užuominos apie tai, nes
veiklos sričių aprašyme orientuojamasi į sportinę veiklą kaip į tikslą, o ne į vaiko mokymąsi
per sportinę veiklą (11 lentelėje ■** pažymėti dalykai, kurių veiklos srityse minimaliai
užsimenama apie vaiko įgalinimą mokytis).
Kitas pateikiamas pavyzdys rodo, jog net pažinimo būdų įvairove ypač turtinga ugdymo
sritis, tokia kaip Pasaulio pažinimas, pateiktose veiklos srityse neužsimena apie mokėjimą
mokytis. Tai rodo nepakankamą programos sudarymo nuoseklumą, nes ši ugdymo sritis savo
programos paskirtyje, mokinių pasiekimų aprašuose ir net vertinime (kas nebūdinga kitų
ugdymo sričių programoms!) yra nurodžiusi vaiko įgalinimo mokytis turinį.
Pasaulio pažinimas – integrali ugdymo sritis, skirta vaiko socialinei bei gamtamokslinei kompetencijai
plėtoti. Sąlygiškai ji apima šiuos dalykus: pilietinį ugdymą, istoriją, geografiją, biologiją, fiziką, chemiją, taip
pat žmogaus saugą ir sveikatą. Pradiniame ugdyme šie mokomieji dalykai taps pasaulio pažinimo sritimis ir
bus vadinami taip, kaip nurodyta schemoje. Visos pasaulio pažinimo sritys integraliai susietos bendru tikslu
– vaiko savivokos, pasaulėvokos, pasaulėvaizdžio, taip pat asmens vertybinės orientacijos kūrimu.
Pažinimo sritys: Žmonių gyvenimas kartu; Žmonių gyvenimo kaita; Žmonių gyvenamoji aplinka; Žmogus ir
gyvoji gamta; Žmogus ir negyvoji gamta; Žmogaus sveikata ir saugumas.

Kitas pavyzdys rodo labai susiaurintą įgalinimo mokytis sampratą, kai tuo tarpu
ugdymo srities pobūdis yra labai palankus įvairiapusiam mokymosi plėtojimui. Kalbinio
ugdymo srities lietuvių gimtosios kalbos programoje skaitymo ir rašymo mokyme yra stipriai
akcentuojama skaitymo ir rašymo technika, tačiau neorientuojama į tai, kad skaitymas,
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rašymas sukuria naujas saviraiškos ir mokymosi galimybes vaikui. Neminimi kūrybiniai
mokymosi būdai, kurie pateikiami kitose šios programos struktūrinėse dalyse (uždavinių
formuluotėse, pasiekimų aprašuose).
Lietuvių (gimtoji) kalba. Kiekvieno koncentro turinį sudaro santykinai atskirtos, bet ugdymo procese
integruojamos veiklos sritys: klausymas ir kalbėjimas (sakytinio teksto suvokimas ir kūrimas); skaitymas
(skaitymo technika, teksto suvokimas) ir literatūros bei kultūros pažinimo pradmenys; rašymas (rašymo
technika, teksto kūrimas). Atsižvelgiant į ikimokykliniais metais susiformavusį vaiko šeimai, regionui
būdingą kalbėjimo būdą, buitinės šnekos žodyną, mokomasi kalbėti bendrine lietuvių kalba, bendrauti su
bendraamžiais ir mokytoju. Klaũsymas susijęs su visomis kalbinės veiklos rūšimis, tačiau ypač svarbu
bendraujant mokytis klausytis ir suprasti. Pradinėse klasėse skaitymas apima dvi sritis: skaitymo techniką ir
teksto suvokimą (sąmoningą skaitymą); literatūros ir kultūros pažinimą. Rašymas pradinėse klasėse – tai:
rašymo technika; tekstų kūrimas, remiantis įgytomis elementariomis kalbos sandaros ir rašybos,
skyrybos žiniomis bei jų supratimu. Skaitymo ir rašymo technika išskiriama todėl, kad ji būdinga tik
pradinei mokyklai ir būtina visų kitų dalykų mokymosi procese bei sėkmingam ugdymui(si) aukštesnėje
mokymosi pakopoje.

Apibendrinant galima teigti, kad pradinio ugdymo bendrosios programos, sudarytos iš
daugelio dalykų, neabejotinai turi daug fragmentiškumo, eklektiškumo, tačiau jos iš esmės
atitinka Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose numatytas prioritetines ugdymo tikslų
kryptis. Silpniau išreikštas vaiko įgalinimo mokytis prioritetas. Ryškiausiai išreikšta vaiko
individualių galių plėtotė.
5. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinio atitiktis
programų kompetencijoms
Siekiant įvertinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinio
atitiktį programų ir ES bendrosioms kompetencijoms, programų turinys buvo analizuojamas
pagal kompetencijų komponentus (nuostatos, žinios ir supratimas, gebėjimai) bei jų turinį.
Analizei pasirinktas turinio atitikties komunikavimo, mokėjimo mokytis, skaitmeninio
raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijoms aspektas.
Programų turinio atitikties programų kompetencijoms analizė išryškino šias tendencijas.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinys iš esmės atitinka
ES kompetencijos bendravimas gimtąja kalba turinį (12 lentelė). Analogiška situacija yra su
kompetencijomis socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, kultūrinis sąmoningumas ir raiška,
matematiniai gebėjimai bei gebėjimai gamtos mokslų ir technologijų srityse.
Programų turinio atitiktis komunikavimo kompetencijai (Lietuvos programose) ir
bendravimo gimtąja kalba kompetencijai (Europos bendrijos dokumentuose).
Priešmokyklinio ugdymo(si) programos komunikavimo kompetencijoje nėra kai kurių
komponentų turinio: nėra kalbinio bendravimo nuostatų, klausymosi gebėjimų, žinių ir
supratimo turinio. Gal todėl priešmokyklinio ugdymo(si) programoje šių komponentų
ugdymui(si) nėra numatyta vaikų veikla. Antra vertus, programoje yra numatyta vaikų veikla,
skirta klausymosi gebėjimams ugdytis, nors komunikavimo kompetencijoje toks gebėjimų
komponento elementas (klausymasis) nenumatytas.
Atsitiktinai parinktoje ikimokyklinio ugdymo programoje vaikų veikla numatyta
komunikavimo kompetencijos nuostatoms, gebėjimams, elementarioms žinioms ir supratimui
ugdytis.
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12 lentelė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų turinio atitiktis komunikavimo
kompetencijai (Lietuvos programose) ir bendravimo gimtąja kalba kompetencijai (Europos
bendrijos dokumentuose)
ES kompetencijos Priešmokyklinio
Priešmokyklinio
Ikimokyklinio
bendravimas
ugdymo programos
ugdymo turinys
ugdymo turinys
gimtąja kalba
komunikavimo
programoje (vaikų
(vaikų veikla)
turinys
kompetencijos
veikla)
atsitiktinai
turinys
parinktoje
programoje
Bendravimas kokia
nors kalba reiškia, kad
žmogus turi gerai
išmanyti žodyną,
gramatiką ir
skirtingas kalbos
funkcijas.
Be to, žmonės turi
gebėti bendrauti
įvairiose situacijose,
o dėl nuostatų, jie
turėtų vertinti
estetines kalbų
savybes,
bendrauti su kitais
asmenimis
įvairiakultūrėje ir
įvairiakalbėje
aplinkoje.
Kalbos yra ypač
susijusios su
kūrybingumu bei
jausmų valdymu ir
tokiu būdu su
socialine ir asmenine
gerove. Kalbiniai
įgūdžiai akivaizdžiai
būtini
tolesniam mokymuisi
ir yra ugdomi įgyjant
ir taikant kitus
bendruosius
gebėjimus.

Nuostatos.
Kompetencijos turinyje
neišskirtos kalbinio
bendravimo nuostatos.

 Domėjimasis
rašytiniais tekstais,
rašmenimis.
 Domėjimasis
knygomis, pomėgis
jas vartyti, klausytis
skaitymo; pagarba ir
potraukis knygai.
Žinios ir
supratimas.
Kompetencijos
turinyje neišskirta.

Gebėjimai
 Elementariai išlavintas
kalbos jausmas: jaučia
tekstų nuotaiką; junta
kalbos vaizdingumą,
ritmą, rimą.
 Gebėjimas kalbėtis su
suaugusiaisiais ir vaikais.

Varto ir žiūrinėja knygas,
periodinius leidinius,
atsineša mėgstamiausią
knygą ir apie ją pasakoja
kitiems.

Nusiteikti
bendrauti,
ieškoti ryšio su kitais
žmonėmis, įsijausti į jų
išgyvenimus,
pajusti
nuotaikas, suprasti mintis.
Dėmesingai klausyti
kalbančiojo.
Jausti malonumą kalbėti
laisvai, natūraliai, gyvai,
nesivaržant.
Domėtis knygomis,
paveikslėliais, parašytu
žodžiu, įvairiais
simboliais, juos pažinti,
kopijuoti.

Perimti, plėsti, gilinti
kalbos garsų, žodžių,
sakinių, tekstų reikšmių,
prasmės suvokimą.
Atkreipti dėmesį į kalbos
garsines savybes, pajusti
jų
reikšmę
prasmės
perdavimui ir kalbos
grožiui.
Suprasti
neverbalinę
kalbą.
Žaidžia žodžiais ir kuria
naujus žodžius, ieško
panašiai skambančių,
besirimuojančių žodžių.

Pajusti kalbos
melodingumą, skambesį,
jos vaizdingumą, ritmą,
rimą, pakartojimus.

Kalbasi su grupės draugais,
pedagogais, pasakoja
patirtus įspūdžius,
nutikimus.

Keistis, dalintis pažintine
informacija bendraujant.
Diskutuoti įvairiais
klausimais, pasakyti savo
nuomonę.
Suprasti, kada
bendraamžiai kviečia
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• Gebėjimas kalbėti,
bandant atsižvelgti į
situaciją (vietą, laiką,
kontekstą, pašnekovą).

Kompetencijos turinyje
gebėjimai neišskirti.

 Gebėjimas savo
išgyvenimus, patirtį,
mintis reikšti piešiniais,
ženklais, raidėmis,
judesiais, t.y. kalbinę
raišką sieti su kitomis
raiškos formomis.

•.Gebėjimas pasakoti ir
Deklamuoti.

• Gebėjimas imituoti ir
komentuoti raštą ir jo
elementus; imituoti

Klausosi grupės draugų,
pedagogų, svečių ar kitų
suaugusiųjų pasakojimų,
radijo ir TV laidų vaikams.
Pratinasi išgirsti pedagogo
ar draugo siūlymus,
pastabas, paskatinimus, į
juos reaguoti.
Vaikas klausosi sekamų
pasakų, sakmių, padavimų,
skaitomų grožinės ir
pažintinės literatūros
kūrinių, deklamuojamų
eilėraščių, muzikos įrašų.

bendrauti: aktyviai stebėti
kito vaiko veiklą,
demonstruoti
išradingumą, žaislų ir
daiktų patrauklumą,
pasirengti veikti kartu.
Kalbėti, būti suprastam,
bandyti išreikšti savo
mintis, nuomonę,
emocijas.
Bendrauti su mažai
pažįstamais,
nepažįstamais į grupę
atėjusiais vaikais.
Kalbėtis su grupe,
draugais, suaugusiais,
pasakoti savo įspūdžius,
fantazuoti ir pan.
Išgirsti atskirus garsus, jų
pamėgdžiojimą,
kalbėjimo toną.
Klausyti ir suvokti kalbos
prasmę, turinį, intonaciją,
atkurti garsus, kaitalioti
balsus.
Klausytis sekamų pasakų,
deklamuojamų eilėraščių,
muzikos įrašų ir pan.

Piešia ornamentus,
spalvina, karpo, lipdo,
lavindamas smulkiuosius
rankos raumenis.
Iliustruoja knygas, rengia
piešinių parodas.
Kuria knygeles, grupės
laikraštį, lankstinuką,
dienoraštį, skelbimus,
kvietimus, sveikinimo
atvirukus, žemėlapius,
kalendorius, grupės
taisykles, dienotvarkę,
valgiaraštį, receptus ir kt.
Deklamuoja, vaidina,
imituoja judesiais,
mėgdžioja žodžiais, gestais,
mimika.

Žymėti daiktus įvairiais
simboliais.

Stebi, kaip rašo, spausdina
ar renka tekstą kompiuteriu
suaugusieji. Mėgina

„Skaityti“ knygeles vienas
kitam.

Deklamuoti eilėraščius,
papildant gestikuliacija ir
mimika.
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skaitymą, komentuoti
iliustracijas.
 Gebėjimas pastebėti
vaizdų, ženklų, raidžių,
garsų skirtumus ir
panašumus.
• Gebėjimas perskaityti
savo vardą ar kitus vaikui
reikšmingus žodžius;
skaitymo ir rašymo
krypties (iš kairės į
dešinę) suvokimas.

pamėgdžioti.

 Gebėjimas apibūdinti
teksto pradžią, pabaigą,
teksto visumą.

Keičia pasakos
pabaigą, pradžią,
įvykių seką, įveda
naujus veikėjus, juos
keičia ir kt.
Kuria skaičiuotes,
eilėraščius, garsų
pamėgdžiojimus,
greitakalbes, žaidimus.
Kuria išgalvotas istorijas,
bando apibūdinti jam
patikusius daiktus,
reiškinius.
Seka girdėtas pasakas,
kuria savo (pasakas be
galo, juokų pasakas,
pasakas apie gyvūnus ir
kt.).

• Gebėjimas kurti naujus
žodžius, eksperimentuoti,
„žaisti” kalba, reikšti
kūrybinę iniciatyvą.

Rašo molyje, smėlyje, ant
stiklo, lentoje ir kitur.

Kartu su pedagogu skaito
periodinę vaikų spaudą,
paveikslų, grožinės ir
pažintinės literatūros
knygas.

Suvokti, atpažinti,
pavadinti ir savarankiškai
parašyti kelias raides.
Kopijuoti savo vardą.

Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinio atitikties "Pradinio ugdymo metodinėse
rekomendacijose" (2009) apibrėžtoms kompetencijoms analizė išryškino tam tikras
tendencijas. Žvelgiant į bendrąsias programas holistiškai, t.y. kaip į vieną bendrą ugdymo(si)
turinio dokumentą, visų ugdymo(si) sričių turinyje yra pakankamai komunikavimo
kompetencijos elementų, kurie iš esmės atitinka ES kompetencijos bendravimas gimtąja
kalba turinį (13 lentelė). Panaši situacija yra su kitomis kompetencijomis, tokiomis kaip
socialiniai ir pilietiniai gebėjimai, kultūrinis sąmoningumas ir raiška, matematiniai
gebėjimai bei gebėjimai gamtos mokslų ir technologijų srityse.
Detalesnė pradinio ugdymo bendrųjų programų turinio atitikties "Pradinio ugdymo
metodinėse rekomendacijose" apibrėžtoms kompetencijoms analizė parodė, jog skirtingų
ugdymo(si) sričių turinys skirtingai orientuotas į atskirus komunikavimo kompetencijos
komponentus. Pavyzdžiui komunikavimo kompetencijos nuostatos „Norėti bendrauti,
išklausyti ir suprasti kitus, gerbti jų ir apginti savo nuomonę“ plėtotei daugiau dėmesio skirta
penkių iš dešimties dalykų programų turinyje (Etika, Pasaulio pažinimas, Teatras, Kūno
kultūra, Muzika). Tuo tarpu nuostatos „Siekti pažinti savo kalbinius ir nekalbinius gebėjimus;
nuolat juos tobulinti“ plėtotei turinys skirtas tik dviejose dalykų programose (Etika, Lietuvių
kalba). Nuostatai „Siekti suprasti, puoselėti ir saugoti gerąsias savo bendruomenės, savo tautos
bendravimo tradicijas ir kultūrą, toleruoti kitokius bendravimo papročius“ daugiausia dėmesio
skiriama Lietuvių kalbos, Pasaulio pažinimo ir menų programų turinyje. Kita vertus, tokiai
svarbiai komunikavimo kompetencijos nuostatai kaip „Pasitikėti savo gebėjimu suprasti ir
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perduoti informaciją bei idėjas“ skiriama nepagrįstai mažai dėmesio (tik Dailės ir Muzikos
programų turinyje). Taigi, komunikavimo kompetencijos nuostatos atskirų dalykų turinyje
plėtojamos nelygiavertiškai.
Komunikavimo kompetencijos žinių ir supratimo komponento plėtotei didžiausia
dalyko programų turinio apimtis skirta Lietuvių kalbos programoje, šiek tiek – Etikos,
Technologijų programose.
Daugiausia ugdymo sričių (dalykų) turinio skiriama komunikavimo kompetencijos
gebėjimų komponentui. Gebėjimui „Perteikti įvairaus pobūdžio pranešimus, atsižvelgiant į
tikslą, adresatą, situaciją, naudojantis įvairiomis žodinės ir nežodinės raiškos priemonėmis,
atgaminant, interpretuojant ir kuriant naujus tekstus“ dėmesį skiria visi dalykai, išskyrus Kūno
kultūrą. Tuo tarpu gebėjimui „Apmąstyti (reflektuoti) priimamus ir siunčiamus pranešimus“
dėmesį skiria tik Etika ir Pasaulio pažinimas, o gebėjimui „Planuoti ir modeliuoti pranešimus,
atsižvelgiant į adresatą, komunikavimo intencijas ir situaciją“ – nė vienas dalykas.
Pastebėtina, jog komunikavimo kompetencijos gebėjimų komponente dominuoja informacijos
priėmimo ir perteikimo aspektai. Galima manyti, jog dar nėra pilnai pavykę išvengti
informacijos reprodukavimo tendencijų.
13 lentelė
Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinio atitiktis komunikavimo kompetencijai
(Lietuvos programose) ir bendravimo gimtąja kalba kompetencijai (Europos bendrijos
dokumentuose)
ES
kompetencijos
bendravimas
gimtąja kalba
turinys
Bendravimas
kokia nors
kalba reiškia,
kad žmogus turi
gerai išmanyti
žodyną,
gramatiką ir
skirtingas
kalbos
funkcijas.
Be to, žmonės
turi gebėti
bendrauti
įvairiose
situacijose,
o dėl nuostatų,
jie turėtų
vertinti
estetines kalbų
savybes,
bendrauti su
kitais
asmenimis
įvairiakultūrėj
e ir

Komunikavimo
kompetencijos komponentų
turinys (Remiantis "Pradinio
ugdymo metodinėmis
rekomendacijomis", 2009)
Nuost Norėti bendrauti,
išklausyti ir
atos
suprasti kitus,
gerbti jų ir apginti
savo nuomonę.

Teiginiai atskirose turinio srityse

Etika
Jaučia įvairios komunikacijos poreikį (norą bendrauti,
dalytis patirtimi, pasakoti, išsakyti savo nuomonę).
Mokėti atidžiai, nepertraukiant išklausyti, ką sako kitas –
draugas ar mokytoja.
Pasaulio pažinimas
Palankiai vertina save ir daugumą savo bendruomenės
narių; suvokia ir pripažįsta, kad yra bendruomenės narys;
jaučia atsakomybę už bendrus reikalus; stengiasi laikytis
taisyklių ir susitarimų, sąžiningai ir atsakingai veikti.
Tinkamai bendrauti ir veikti kartu su kitais. Turėti savo
nuomonę.
Demonstruoti gebėjimą dirbti ir bendrauti su kitais:
išklausyti kito žmogaus mintis, išsakyti ir argumentuoti
savo nuomonę.
Muzika
Aktyviai dalijasi vertinimais apie stebimą ar atliekamą
šokį.*
Teatras
Bendrauti su partneriu (išgirsti, pamatyti, atsakyti).
Noriai dalytis įspūdžiais, supratimu, stengtis pastebėti
gerąsias ir blogąsias vaidinimo puses.
Kūno kultūra
Stengtis nebijoti išsakyti savo nuomonę.
Siekti bendravimo su draugais, šeimos nariais, vyresniais
žmonėmis kultūros.

77

įvairiakalbėje
aplinkoje.
Kalbos yra
ypač susijusios
su
kūrybingumu
bei jausmų
valdymu ir
tokiu būdu su
socialine ir
asmenine
gerove.
Kalbiniai
įgūdžiai
akivaizdžiai
būtini
tolesniam
mokymuisi ir
yra ugdomi
įgyjant ir
taikant kitus
bendruosius
gebėjimus.

Siekti pažinti savo
kalbinius ir
nekalbinius
gebėjimus; nuolat
juos tobulinti.
Siekti suprasti,
puoselėti ir saugoti
gerąsias savo
bendruomenės,
savo tautos
bendravimo
tradicijas ir kultūrą,
toleruoti kitokius
bendravimo
papročius.

Pasitikėti savo
gebėjimu suprasti
ir perduoti
informaciją bei
idėjas.

Etika
Atpažinti elementarius nežodinės kalbos (veido išraiškos,
laikysenos) „pranešimus“.
Lietuvių kalba
Noriai mokomasi lietuvių kalbos. Jaučiamas poreikis nuolat
siekti geresnių rezultatų.
Lietuvių kalba
Suprantama ir vertinama lietuvių kalbos mokėjimo reikšmė.
Pasaulio pažinimas
Nusakyti, kaip keitėsi žmonių gyvenimo būdas nuo
seniausiųjų laikų iki šių dienų.
Remiantis savo šeimos, giminės istorija, nusakyti
svarbiausius šeimos, giminės faktus, šventes. Išsiaiškinti,
kokios yra šeimos
relikvijos; papasakoti apie jas.
Pateikti pavyzdžių, kaip gyvena kitų kraštų žmonės.
Dailė
Aptaria ir palygina lietuvių, kitų tautų liaudies meno
kūrinių svarbiausius bruožus ir etnokultūrinius papročius,
savais žodžiais paaiškina simbolių reikšmes. Noriai
dalyvauja kūrybinėje grupėje, pasisiūlo jai vadovauti.
Drąsiai išsako pastebėjimus apie savo ir kitų veiklą, dailės
reikšmę savo aplinkai ir žmonių gyvenimui, apibūdina savo
pojūčius. Visada išklauso kitų nuomonę ir pateikia
pasiūlymų.
Muzika
Apibūdinti įvairiose erdvėse skambančią muziką (namuose,
viešajame transporte, parduotuvėje, koncertų salėje ir pan.).
Paaiškinti, kuo panašios ir kuo skiriasi Lietuvos ir kitų
kraštų muzika ir tradicijos.
Savais žodžiais ir taikydamas kitose pamokose įgytą patirtį,
paaiškina, kuo skiriasi įvairių tautų ar laikotarpių muzikos
kūriniai, kaip jie siejasi su Lietuvos muzikinėmis
tradicijomis. Nagrinėja ir vertina įvairiose erdvėse
skambančią muziką,
palygina. Apibūdina įvairioms gyvenimo situacijoms
tinkamą muzikinį foną, pasiūlo kelis variantus, vaizdžiai
juos apibūdina, pasidalija savo šeimos muzikinėmis
tradicijomis, padainuoja dainų, išmoktų šeimoje.
Šokis
Nusako šeimos, klasės ar mokyklos šokio tradicijas, nurodo
ir palygina keletą tradicinių ar kalendorinių tautos švenčių
bei jų žaidimų, ratelių, šokių.
Teatras
Papasakoti, kaip teatras susijęs su tradicinėmis klasės,
mokyklos šventėmis.
Savarankiškai papasakoja apie rengiamų klasės, mokyklos
vaidinimų ryšius su kultūrinėmis šventėmis.
Dailė
Rodo iniciatyvą siūlydamas motyvą, vaizdavimo idėją ar
techniką, spontaniškai perteikia savo kūrybinius
sumanymus.
Drąsiai išsako pastebėjimus apie savo ir kitų veiklą,
apibūdina savo pojūčius, išklauso kitų nuomonę ir pateikia
pasiūlymų.
Muzika
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Žinios
ir
suprat
imas

Žinoti, kad tekstų
(kuriamų
pranešimų,
perteikiamos
informacijos)
turinys bei raiška
priklauso nuo
bendravimo tikslo,
adresato, situacijos.
Žinoti, kad tartis,
intonacija
(garsumas, tempas,
pauzės, balso
pakėlimas ir
nuleidimas) padeda
perteikti mintį bei
ją suprasti.
Žinoti, kad žanro
reikalavimų,
gramatikos
taisyklių
laikymasis padeda
skaitytojui suprasti
parašytus tekstus.

Gebėj
imai

Priimti (išgirsti,
išklausyti, skaityti,
matyti), suprasti
(analizuoti, kaupti,
lyginti,
interpretuoti),
interiorizuoti
(paversti savastimi)
žodinius ir
nežodinius
(ženklai, simboliai,
gestai, mimika,
judesiai, piešiniai,
paveikslai,
nuotraukos,
schemos, lentelės,
gamtos vaizdai,
muzikos garsai ir
kt.) pranešimus.

Vaizdžiai aiškina kūrinio poveikį, susieja su išraiškos
priemonėmis. Padeda mokiniams, kuriems klausytis ir
suvokti muziką sekasi sunkiau.
Etika
Suprasti, kad sėkmingam bendravimui svarbu išklausyti
kitą, suprasti ir gerbti kiekvieno nuomonę.
Supranta kaip bendraudamas kalba ir naudodamas
nežodinius signalus, jis gali perduoti kitiems savo mintis ir
jausmus; stengiasi parinkti tinkamus žodžius ir bendrauti
mandagiai.
Lietuvių kalba
Žinoti, kaip papasakoti apie save skirtingiems adresatams,
pvz., vienaip – mokyklos direktoriui, kitaip – pirmą kartą
matomiems bendraamžiams susipažinimo renginyje ir kt.
Lietuvių kalba
Sklandžiai, tinkamai intonuojant skaityti tekstą ir atsakyti į
apibendrinamuosius klausimus.

Lietuvių kalba
Paaiškinti, kodėl kai kurie mokinių vartojami kreipimosi,
sveikinimosi, atsisveikinimo žodžiai (svetimybės,
žargonybės) nevartotini.
Paaiškinti, kodėl būtina laikytis rašymo reikalavimų.
Pasakyti elementarias pokalbio taisykles (išklausyti kitą, jo
nepertraukti) ir, mokytojui padedant, paaiškinti, kam jos
reikalingos.
Suprasti, kam reikalingos bendravimo taisyklės.
Technologijos
Savais žodžiais paaiškinti, kaip informacija pateikiama
kitiems.
Etika
Mokėti atidžiai, nepertraukiant išklausyti, ką sako kitas –
draugas ar mokytoja.
Lietuvių kalba
Stengtis suprasti draugų reiškiamas mintis, jausmus,
nuotaikas ir atitinkamai reaguoti žodine ir nežodine kalba
(gestais, mimika).
Bendraujant su kitais stengtis juos išgirsti, išklausyti,
suprasti ir atitinkamai reaguoti (atsakyti, atlikti kokius nors
veiksmus ir kt.).
Pagal savo galimybes gebėti skaityti ir suprasti spausdintinį
bei rašytinį tekstą.
Sėkmingai bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis,
dirbti ir gyventi kartu.
Mokytojui padedant atsakyti į pateiktus (mokytojo, draugų)
klausimus, susijusius su asmenine patirtimi, kita mokiniui
suprantama informacija.
Išklausyti klasės draugų, kitų žmonių pasakojimą apie kokį
nors įvykį. Įvertinti išklausytus pasakojimus (kaip
nuosekliai, įdomiai rutuliojamas įvykis, kokia minčių raiška
ir kt.).
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Patiems sukurti žodžiu pranešimą apie kokį nors renginį,
įvykį ir pan. ir jį perduoti adresatui.
Pasaulio pažinimas
Kalba, klauso, samprotauja ir diskutuoja grupėje; geba
fiksuoti informaciją įvairiomis formomis ir ją perteikti
kitiems; moka klausti, aiškintis, tikrinti informaciją; geba
dalytis sumanymais, idėjomis su draugais; geba drauge
kurti projektus ir juos įgyvendinti.
Planuoti ir
modeliuoti
pranešimus,
atsižvelgiant į
adresatą,
komunikavimo
intencijas ir
situaciją.
Perteikti įvairaus
pobūdžio
pranešimus,
atsižvelgiant į
tikslą, adresatą,
situaciją,
naudojantis
įvairiomis žodinės
ir nežodinės
raiškos
priemonėmis,
atgaminant,
interpretuojant ir
kuriant naujus
tekstus.

Etika
Geba dalyvauti diskusijoje ir išsakyti savo nuomonę.
Taikiai spręsti ginčus, susitarti, susilaikyti nuo nemalonių
žodžių.
Gebėti tapti tarpininku ir taikytoju kitiems konfliktuojant.
Lietuvių kalba
Gebėti mandagiai kalbėtis (laikantis elementarių pokalbio
taisyklių). Nesupratus pasitikslinti, ką norėjo pasakyti kitas.
Išsakyti kitiems savo mintis ir jausmus, stengtis suprasti
kitus.
Savarankiškai, tiksliai perduoti žodžiu informaciją
nurodytam adresatui.
Pasakyti duomenis apie save ir savo šeimą: tėvus, brolius,
seseris (jeigu jų turi), senelius ar kitus artimuosius.
Nusakyti kelią iš mokyklos į namus ir iš namų į mokyklą,
plačiau papasakoti, ką galima pamatyti kelyje, kokie
įsimintini statiniai, medžiai ir kt.
Savarankiškai, nuosekliai papasakoti, ką matė, patyrė.
Išraiškingai papasakoti matytą patikusį filmą vaikams.
Patiems sukurti žodžiu pranešimą apie kokį nors renginį,
įvykį ir pan. ir jį perduoti adresatui.
Atsižvelgiant į adresatą, situaciją, kurti įvairius pokalbius.
Perskaičius knygą, pamačius spektaklį, televizijos laidą ir
kt., pasidalyti įspūdžiais.
Mokėti papasakoti apie save skirtingiems adresatams ir jų
paklausti.
Matematika
Teisingai supranta įvairiais būdais pateiktas paprastų
uždavinių sąlygas, sprendžia įvairaus konteksto praktinius
ir matematinius paprastus uždavinius. Nuosekliai, išsamiai
ir glaustai pateikia uždavinio sprendimą, sklandžiai atsako į
klausimus ir pagrindžia samprotavimus. Tiksliai ir
tikslingai vartoja tinkamus simbolius ir terminus.
Pasaulio pažinimas
Gebėti įsitraukti į grupės darbą; veikti taip, kad nekiltų
nesutarimų. Išklausyti ir vertinti kitų nuomonę, atsižvelgti į
ją; išsakyti savo požiūrį.
Gebėti pastebėti, suvokti, įvertinti, nusakyti kaitą
artimiausioje gamtinėje ir socialinėje aplinkoje. Pateikti
pavyzdžių iš savo gyvenamosios aplinkos kaitos.
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Apmąstyti
(reflektuoti)
priimamus ir
siunčiamus
pranešimus.

Mokytojui padedant ar savarankiškai geba: ženklais,
simboliais ar schema pavaizduoti svarbią informaciją.
Dailė
Vartodamas paprastas dailės sąvokas, apibūdina savo,
draugų ir dailininkų kūrybinius sumanymus, išsako
originalių pastebėjimų, ką kūrinių autoriai norėjo
pavaizduoti.
Technologijos
Suprantamai perteikti informaciją kuriamuose darbuose.
Muzika
Sukuria pradžią, pabaigą ir plėtotę turintį kūrinėlį, paaiškina
sumanymo reikšmingumą.
Vaizdžiai apibūdina klausomos muzikos nuotaiką. Savais
žodžiais, bet kuo tiksliau, nurodo muzikos savybes.
Išvardija kelis girdimus instrumentus. Judesiu tiksliai ir
išraiškingai vaizduoja vyraujantį instrumentą. Pasako, kuris
kūrinys (kūriniai) labiausiai patiko, vertina ir palygina jį
(juos) su kitais.
Savais žodžiais apibūdinti kompozicijos sumanymą,
paaiškinti, kodėl svarbi pasirinkta tema, kodėl pasirinktos
tokios išraiškos priemonės.
Šokis
Savais žodžiais išsakyti įspūdžius, kilusius stebint, kuriant
ar atliekant šokį.
Pasako savo įspūdžius, nuomonę apie stebimą ir (ar)
atliekamą šokį, juos savarankiškai pagrindžia (pvz., buvo
įdomu, nes...).
Savarankiškai paiso žiūrovo elgesio taisyklių.
Vartojant paprastas šokio sąvokas aptarti stebėtą šokį.
Išsakyti savo nuomonę apie stebėtą, kuriamą ar atliekamą
šokį.
Teatras
Vaizdžiai apibūdina vaidinimo nuotaiką, ją susieja su
daugeliu raiškos detalių. Įvertina veikėjų poelgius,
vertinimus tiksliai pagrindžia. Nurodo vaidinimo
pranašumus ir trūkumus ir išsamiai juos apibūdina.
Savarankiškai laikosi žiūrovo taisyklių, jas išvardija.
Išsamiai, taisyklinga kalba apibūdina vaidinimo nuotaikų
kaitą, supratimą, jį pagrindžia 3–4 raiškos priemonėmis.
Nurodo teigiamus ir kritinius vaidinimo vertinimus, juos
pagrindžia.
Etika
Paaiškinti sėkmingo bendravimo prielaidas (kiekvienas turi
stengtis išklausyti, suprasti ir gerbti kitą).
Apmąsto bendravimo sėkmę, kuri priklauso nuo abiejų
pašnekovų.
Pasaulio pažinimas
Kilus konfliktui gebėti susitvardyti, jį spręsti geranoriškai –
be agresijos ir smurto, siekiant išsiaiškinti, susitarti. Mokėti
pripažinti klydus, atsiprašyti; atleisti.

*Mėlynai pažymėti teiginiai, kurie yra ne tik turinyje, bet ir vertinime.
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Programų turinio atitiktis mokėjimo mokytis kompetencijai (Lietuvos programose ir
ES dokumentuose).
Kadangi Europos švietimo dokumentuose mokymosi mokytis kompetencija laikoma
viena iš prioritetinių, ugdytinų nuo ankstyvojo amžiaus, buvo analizuojama ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) turinio atitiktis mokymosi mokytis kompetencijai.
Nustatyta, kad ikimokyklinio ugdymo programų turinys neatitinka Europos bendrijos
kompetencijos mokymasis mokytis. (14 lentelė). Tai būdinga ne tik atsitiktinai parinktai
ikimokyklinio ugdymo programai, bet ir visoms analizuotoms ikimokyklinio ugdymo
programoms. Šiose programose pateikiamas pažinimo gebėjimų, o ne mokėjimo mokytis
ugdymo(si) turinys.
Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje taip pat dominuoja pažinimo gebėjimų
ugdymo(si) turinys, tačiau galima įžvelgti mokėjimo mokytis kompetencijai plėtoti skirto
turinio elementų.
Būtina pažymėti, kad priešmokyklinio ir netgi ikimokyklinio ugdymo programose
turėtų būti numatomas vaikų amžiaus galimybes atitinkantis mokėjimo mokytis
kompetencijos ugdymo(si) turinys. Kaip žinia, ši kompetencija Europos švietimo
dokumentuose rekomenduojama kaip viena iš prioritetinių kompetencijų, plėtotinų nuo
ankstyvojo vaikų amžiaus.
14 lentelė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų turinio atitiktis mokėjimo mokytis
kompetencijai (Lietuvos programose ir ES dokumentuose)
ES kompetencijos
Mokymosi mokytis
turinys

Priešmokyklinio ugdymo
programos mokėjimo
mokytis kompetencijos
turinys

Nors žinios apie
savo mokymosi
stilių ir karjeros
galimybes yra
būtinos,
įgūdžiai apima
„mokymosi
įgūdžius“, tokius
kaip informacijos
paieška,
suvokimas bei
apdorojimas, ir
įgūdžius, susijusius
su mokymosi
planavimu ir
organizavimu
savarankiškai arba
grupėse. Siekiant
įveikti kliūtis,

Nuostatos
Žinios ir
supratimas
Gebėjimai
• Gebėjimas ieškoti įvairių
būdų tikslui pasiekti,
kliūtims įveikti, nesutrikti
neaiškioje ar dviprasmiškoje
situacijoje.
 Gebėjimas vienam iš kito
mokytis: stebint kitų veiklą,
kartu tariantis dėl
žaidimo ar darbelio, jo
atlikimo būdo, diskutuojant,
vienas kitam patariant,
pasidžiaugiant.
 Gebėjimas kūrybinę
užduotį, žaidimą ar darbelį
atlikti nuo sumanymo iki
norimo rezultato: tą
sumanymą sukonkretinti,

Priešmokyklinio ugdymo
turinys programoje
(vaikų veikla)

Ikimokyklinio
ugdymo turinys
(vaikų veikla)
atsitiktinai
parinktoje
programoje

Apmąsto ir išreiškia
savo požiūrį.
Tariasi, siūlo,
išklauso...derina ketinimus,
veiksmus, kartu siekia
numatyto tikslo.
Kryptingai stebi
įdomesnius reiškinius.
Iš draugų, tėvų, pedagogų,
kitų žmonių perima
...tinkamo elgesio būdus.

Stebėdamas suaugusiuosius,
jų veiksmus, klausydamasis
paaiškinimų, išbando naujus
veikimo....būdus, juos
perima, kūrybiškai pritaiko.
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būtinas į
problemų
sprendimą
orientuotas
požiūris, taip pat
smalsumas ir
motyvacija
mokytis visą
gyvenimą.

įsivaizduoti, kaip tai turėtų
atrodyti, pasirinkti atlikimo
būdą, atlikti, pristatyti
draugams.
• Gebėjimas vis ilgiau
susikaupti, išlaikyti dėmesį,
didesnis savarankiškumas,
kruopštumas,
veiksmų
tikslumas,
kantrumas,
susivaldymas.
• Gebėjimas sumanymus
tobulinti ir atlikti
individualiai, poromis,
nedidelėmis grupelėmis,
visiems drauge; to paties
tikslo siekti sutartinai,
padedant vienas kitam, o
kartais ir pasivaržant,
rungtyniaujant.
• Nusiteikimas priimti
individualią pedagogo
pagalbą, padedančią įveikti
emocines ir elgesio
problemas, pažinimo ir
veiklos gebėjimų stoką.

Išbando įvairius pasaulio
pažinimo būdus: stebi...,
klausinėja, aiškinasi,
matuoja, lygina, grupuoja,
tyrinėja.
Ką nors veikdamas
...stengiasi susikaupti,
netrukdyti kitiems, dalijasi
patirtimi.

Kartu su kitais (dviese,
keliese ar su visa grupe)
kuria taisykles...projektus.

Keistis, dalintis
pažintine
informacija
bendraujant.

Nuolat skatinamas
stengiasi atsisakyti
nepriimtino elgesio
įpročių.

Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinio analizė leidžia konstatuoti, kad, panašiai
kaip ir komunikavimo kompetencijos atveju, mokėjimo mokytis kompetencijos elementai
(vertybės, žinios, gebėjimai) skirtingų ugdymo sričių programose yra pasiskirstę netolygiai.
Pavyzdžiui, nuostatų komponentą – dalintis žiniomis ar patirtimi su kitais - akcentuoja visų
ugdymo sričių turinys, tai ypač atskleidžiama pateiktose ugdymo gairėse akcentuojant, jog
vaikai skatinami remtis savo patirtimi, vaikai ima pavyzdžius iš savo aplinkos ir pan.
Mokėjimo mokytis nuostatų elementams: mokymosi vertingumo, tęstinumo visą gyvenimą
suvokimui, poreikio tobulėti ugdymui, dėmesio daug skiria kalbinio ugdymo srities Lietuvių
kalbos programa. Savęs kaip besimokančiojo sampratą, norą keistis, tobulėti, pasitikėjimo
savimi auginimą daugiausiai akcentuoja tik Etikos programa. Smalsumo, iniciatyvumo plėtotę
akcentuoja Pasaulio pažinimo, Kūno kultūros sritys. Visų ugdymo sričių programose silpnai ar
beveik neakcentuojamas atsakomybės už savo mokymąsi elementas. Gali būti, kad
atsakomybės elementas programose yra susietas su refleksijos elementu, nes jam skiriama
dėmesio visose programose. Arba tai atitinka ankstesnius pastebėjimus apie nepakankamai
išreikštą pradinio ugdymo uždavinių orientaciją į vaiko įgalinimą mokytis.
Mokėjimo mokytis kompetencijos žinių komponentas visų sričių pradinio ugdymo
programose išreikštas nepakankamai ryškiai. Programose, išskyrus Etikos ir pasaulio pažinimo,
neretai pamiršta, jog vaikai turėtų pažinti savo mokymosi gebėjimų stiprybes bei silpnybes,
suvokti savo mokymosi tobulinimo galimybes. Kiek daugiau atskleistas tik mėgstamų
mokymosi būdų žinojimo elementas, kurį mini Etikos, Lietuvių kalbos, Matematikos, Pasaulio
pažinimo, Kūno kultūros programos.
Visos pradinio ugdymo sričių programos stipriai orientuotos į mokėjimo mokytis
kompetencijos gebėjimų komponentą. Daugiausiai dėmesio skiriama gebėjimui kryptingai
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veikti siekiant mokymosi uždavinių, tą akcentuoja Lietuvių kalbos, Matematikos, Pasaulio
pažinimo, Menų (Dailės, Technologijų) programos. Kelti mokymosi tikslus ir uždavinius
ugdymo turiniu siekia Pasaulio pažinimo, Dailės, Technologijų programos. Pradinio ugdymo
programose mažiausiai akcentuojamas mokymosi veiklos planavimo elementas, kuris
daugiausiai būdingas Etikos, Pasaulio pažinimo programoms.
Galima konstatuoti, kad pradinio ugdymo bendrųjų programų turinyje mokėjimo
mokytis kompetencijos komponentų plėtotė iš esmės atitinka Lietuvos Pradinio ugdymo
metodinių rekomendacijų ir ES mokymosi mokytis kompetencijos turinį. Stipriai išreikštas
yra mokymosi būdų žinojimas, informacijos paieška, suvokimas bei apdorojimas,
silpniausiai – mokymosi planavimo ir organizavimo įgūdžiai.
15 lentelė
Bendrųjų pradinio ugdymo programų turinio atitiktis mokėjimo mokytis kompetencijai
(Lietuvos programose ir Europos bendrijos dokumentuose)
kompetencijos turinys
Teiginiai atskirose turinio srityse
Nuostatos
Suprasti, kad mokymasis yra
Lietuvių kalba
Suprantama ir vertinama lietuvių kalbos mokėjimo reikšmė.
vertingas, visą gyvenimą
trunkantis procesas.
Lietuvių kalba
Jausti poreikį mokytis ir
Noriai mokomasi lietuvių kalbos. Jaučiamas poreikis nuolat siekti
tobulėti.
geresnių rezultatų.

Siekti pažinti save kaip
besimokantįjį.

Etika

Būti smalsiam, iniciatyviam.

Pasaulio pažinimas

Apmąstyti pirmąją mokymosi patirtį: kas mokykloje patinka arba
nepatinka, kas yra lengva, o kas – sunku.
Yra nusiteikęs pažinti, saugoti ir puoselėti gyvąją ir negyvąją
gamtą, žmogaus sukurtas vertybes, kultūros paveldą.

Kūno kultūra
Rodo iniciatyvą, savarankiškai atlieka pateiktas užduotis, siekia
asmeninės pažangos.

Savarankiškai, kryptingai ir
atkakliai siekti užsibrėžto
tikslo.
Būti lanksčiam, norėti keistis
ir toliau plėtoti kompetencijas.
Pasitikėti savimi, tikėti
mokymosi sėkme.
Jausti atsakomybę už savo
mokymosi veiklą/procesą ir
rezultatus.
Dalytis žiniomis, įgyta
patirtimi su kitais žmonėmis.
Žinios ir supratimas
Pažįsta savo gebėjimų ir
mokymosi stipriąsias ir
silpnąsias puses.

Etika
Siekti užsibrėžto tikslo.
Etika
Suvokia, kodėl jam svarbu mokytis;
Etika
Dažniausiai pasitiki savimi;

Etika
Supranta, ką jau geba, ko dar reikėtų mokytis.
Bandyti įžvelgti asmeninių sunkumų priežastis ir juos įveikti
ne kaltinant kitus, o klausiant jų patarimo.
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Žino savo mėgstamus
mokymosi metodus ir būdus.

Etika
Žino kokiais būdais mes pažįstame supantį pasaulį.
Lietuvių kalba
Pasirinkti rašytojų kūrinius.
Pasaulio pažinimas
Siekdamas mokymosi tikslų, pasirenka tinkamiausius būdus ir
priemones.
Kūno kultūra
Pasirinkti patinkančią fizinio aktyvumo formą.

Išmano apie prieinamas
mokymo(si), tobulinimo(si)
galimybes.
Gebėjimai
Kelti mokymosi tikslus ir
uždavinius.

Technologijos
Kaip galima informaciją kaupti ir atrinkti.

Pasaulio pažinimas
Geba nustatyti problemą; įvertinti, ką ta tema žino ar supranta;
pasakyti, kas konkrečiai jam neaišku, kelia abejonių;
siekia ir dažniausiai pasiekia norimų rezultatų.
Susitelkia ilgam ir kryptingam darbui; susidūręs su sunkumais
atkakliai siekia užsibrėžto tikslo; rezultato
siekia savarankiškai; siekia geriausių jam įmanomų rezultatų.

Dailė
Kūrybinius sumanymus skiria pasirinktai temai ar progai, pasiūlo
atlikimo techniką.

Technologijos
Nustato, kokios informacijos reikės projekto idėjai įgyvendinti,
surastą informaciją atsirenka, tikslingai panaudoja kurdamas ir
pristatydamas.

Planuoti mokymosi veiklą.

Pasaulio pažinimas
Įvertinti, kurios jo turimos žinios yra teisingos, o kurios –
abejotinos; numatyti problemos sprendimo būdą; imtis spręsti
problemą; stebėti, kaip sekasi;
Organizuoja savo mokymąsi, bet ne visada numato tinkamą
mokymosi laiką, dažniausiai pasirenka būdus ar priemones,
atsižvelgdamas į mokymosi tikslus.
Organizuoja savo mokymąsi pasirinkdamas tinkamą mokymosi
laiką.

Kryptingai veikti siekiant
Lietuvių kalba
išsikeltų mokymosi uždavinių. Įvaldyti skaitymo procesą: skaityti sakiniais, žodžiais arba
skiemenimis, suprasti tai, ką perskaitė.
Pradėti naudotis žodynais, vaikams skirtomis enciklopedijomis.

Orientuotis vadovėlyje – susirasti reikiamą tekstą, pratimą,
užduotį, vadovautis sutartinių ženklų reikšmėmis.
Skaityti sklandžiai, sąmoningai, įvairiais būdais.
Matematika
Pasirenka tinkamas ir racionalias problemų sprendimo strategijas,
paaiškina uždavinio sprendimą.
Pasirinkti tinkamą veiksmą ir skaičiavimo būdą paprastiems
uždaviniams spręsti.

Pasaulio pažinimas
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Atlikti paprastus stebėjimus, rasti reikiamą informaciją žinomuose
šaltiniuose.
Sutelkia dėmesį, reikalingą užduočiai atlikti.
Iškilus sunkumams, vis dėlto stengiasi atlikti darbą iki galo.
Siekia rezultato, kai yra aiškiai nurodyta, ir nekontroliuojamas.
Skiria ir savais žodžiais paaiškina, kuri informacija yra teisinga, o
kuri klaidinga.
Geba: atlikti paprastus stebėjimus, rasti reikiamą informaciją
žinomuose šaltiniuose; naudotis schemomis, lentelėmis, žemėlapiu,
gaubliu; pademonstruoti gerai pažįstamų medžiagų savybes; atlikti
elementarius fizikinius bandymus.

Dailė
Perteikia savo kūrybinius sumanymus, išmano pagrindines dailės
technikas ir saugiai jas taiko.

Technologijos

Reflektuoti savo mokymosi
veiklą ir rezultatus.

Mokytojui padedant, atrinkti darbo priemones, medžiagas,
organizuoti darbo vietą, saugiai, nuosekliai gaminti numatytus
gaminius.
Etika
Stengiasi taisytis reaguodamas į kritiką ir pastabas.
Pateikti pavyzdžių, kad mokytis galima net iš savo klaidų ir
nesėkmių.
Lietuvių kalba
Motyvuoti knygos pasirinkimą, ją perskaityti, pasakyti savo
nuomonę.

Matematika
Numatyti ir pasitikrinti skaičiavimo rezultatus.
Technologijos
Nurodyti, kuo skiriasi pirminė idėja nuo pagaminto gaminio ir kuo
jis naudingas.

Muzika
Sukuria pradžią, pabaigą ir plėtotę turintį kūrinėlį, paaiškina
sumanymo reikšmingumą.
Paaiškina savo sukurtos kompozicijos sumanymą, pagrindžia, kodėl
pasirinko vienokias ar kitokias priemones.
Šokis
Nusakyti įgytą šokio patirtį (ko mokėsi, ko išmoko);
Savarankiškai paaiškina, kas mokantis gerai sekėsi, kas nesisekė.
Teatras
Tiksliai vartodamas terminus papasakoja, ką veikė, ko išmoko per
teatro pamokas.

Programų turinio atitiktis skaitmeninei kompetencijai (rekomenduojamai ES
dokumentuose).
Pradinio ugdymo bendrųjų programų bendrosios nuostatos teigia, jog informacinės
technologijos turėtų būti integruojamos į ugdymą pagal galimybes. Jos gali būti taikomos ir
kaip techninės priemonės mokytojo medžiagos demonstravimui, ir kaip aktyvaus mokymosi
kompiuteriais būdas, ir kaip interaktyvios mokymosi aplinkos (KMP) terpės. Esant
galimybėms mokytis su IKT, mokytojams rekomenduojama supažindinti vaikus su

86

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT), tačiau ne kaip su pažinimo sritimi,
bet daugiau kaip su priemone mokytis kitų sričių, saugiai, saikingai jomis naudotis. Iš tiesų
IKT švietime atlieka ir savitos pažinimo srities, ir pagalbinių priemonių visų kitų sričių
pažinimui vaidmenį. Pradinio ugdymo skirtingų pažinimo sričių bendrosiose programose
pastebima vos viena kita užuomina apie IKT naudojimą. Daugiausiai apie technologijų taikymą
užsimenama pasaulio pažinimo ir matematikos programų ugdymo gairėse.
Pastebėtina, jog šiandieninėje pedagogikos teorijoje bei europiniuose švietimo
dokumentuose akcentuojamo atvirumo inovacijoms, technologinio išprusimo ir skaitmeninio
raštingumo būtinybės šiandieninės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programos neatliepia. Tai suprantama, nes jos visos rašytos dar tada, kai kompiuterinės
technologijos mokymuisi buvo per didelė prabanga. ES remiami švietimo projektai padėjo
pagerinti Lietuvos švietimo įstaigų technologinius išteklius. Todėl kyla būtinybė šia linkme
atnaujinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Manytina, jog
reikėtų apsispręsti ir dėl skaitmeninio raštingumo ugdymo srities bei kompetencijos įvedimo
bent jau į pradinio ugdymo turinį.
16 lentelė
Skaitmeninės kompetencijos užuomazgos pradinio ugdymo bendrosiose programose
Ugdymo(si) sričių
dalykai
Etika
Lietuvių (gimtoji)
kalba
Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė
Technologijos
Muzika
Šokis
Teatras
Kūno kultūra

Teiginiai
Jeigu yra galimybė, ieškoma informacijos internete.
Rekomenduojama mokytojui paįvairinti pamoką su IKT;
Geometrinės figūros gali būti demonstruojamos ir užduotys su jomis atliekamos
naudojantis IKT;
Rinkti duomenis mokytojas gali mokiniams pasiūlyti ir naudojantis IKT galimybėmis.
Esant galimybėms tikslinga panaudoti MKP.
Pagal galimybes naudojamasi IKT;
Mokomasi stebėjimų ir bandymų duomenis pristatyti išradingai ir patraukliai: pateikti
schematiškai, pavaizduoti piešiniu, pagal galimybes pasinaudoti IKT;
mokomasi pristatyti tyrimo veiklos rezultatus (žodžiu, raštu, nesudėtinga lentele ar
diagrama, IKT).
Ieško informacijos įvairiuose šaltiniuose, internete;
Mokytojas naudoja IKT gyvo garso koncertams, partitūrai, instrumentams ir kt.
vaizdinei informacijai demonstruoti.
Rekomenduojama naudotis kompiuteriniais žaidimais.
-
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6. Pedagoginių strategijų atitiktis į vaiką orientuotam ugdymui(si)
Analizuojant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo(si) pedagogines
strategijas siekta išsiaiškinti, ar jos orientuotos į vaiko ugdymą(si), t.y. ar šiuo aspektu tarp jų
yra dermė visose programose.
Ikimokyklinio ugdymo programų analizė parodė, kad daugumoje analizuotų programų (6
iš 10 programų) nurodyti ir į vaiką, ir į pedagogą orientuoti ugdymo metodai. Tik 3
programose vyrauja į vaiką orientuoto ugdymo strategijos, apimančios pačius įvairiausius
ugdymo(si) metodus ir būdus: ugdymasis žaidžiant, patirtinis ugdymasis, projektų metodas,
diskusijos ir kt. Vienoje iš programų ugdymo metodai nepateikti, todėl sunku spręsti apie jų
kryptingumą.
Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje vyrauja šiuolaikiniai į vaiką orientuoto
ugdymo(si) metodai ir būdai, kurie remiasi socialinio konstruktyvizmo teorijomis.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogams rekomenduojama taikyti vaikui įdomių pažinimo,
bendravimo, saviraiškos situacijų kūrimą, naujų vaiko sumanymų skatinimą, „atradimo“,
problemų sprendimo situacijų kūrimą, žaidimų ir kūrybinės raiškos dienų ir savaičių
organizavimą, išvykų-atradimų organizavimą ir kt.
Vadinasi, dermė tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programose nurodytų
pedagoginių strategijų nepakankama, kadangi didesnė dalis ikimokyklinio ugdymo(si)
programų vis dar praktikuoja į pedagogą orientuotus ugdymo(si) metodus ir būdus.
Pradinio ugdymo bendrosiose programose naudojami tiek į vaiką orientuoto mokymosi
(svarstymai, diskusijos, aptarimai, asociacijų žaidimai, alternatyvų paieška, mokymasis
bendradarbiaujant, kūryba, tyrinėjimai, refleksijos ir kt.), tiek tiesioginio mokymo (aiškinimas,
supažindinimas, demonstravimas, užduočių atlikimas pagal pavyzdį ir kt.) metodai. Į vaiką
orientuoto mokymosi metodai nevienodai vyrauja skirtingose ugdymo srityse. Pavyzdžiui,
Etikos, Pasaulio pažinimo, Menų (išskyrus Technologijas) programose minėti metodai
dominuoja. Tiesioginio mokymo metodai dažnesni kalbinio ir matematinio ugdymo srityse.
Galima daryti išvadą, kad aukštesnėse ugdymo pakopose daugėja tiesioginio mokymo
metodų, nes palaipsniui daugiau gilinamasi į dalykines sritis.
17 lentelė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo(si) programų pedagoginių strategijų atitiktis
į vaiką orientuotam ugdymui(si)
8

9

10

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

■

■

□

□

□

■

■

■
□

■
□

□
□

■
■

■
■

Pri
eš
Pr
m.
ad.
m

1 2 3 4 5 6 7
Programos
Ugdymo(si) technologijos
1. Į vaiką orientuoto ugdymo metodai (socialinis konstruktyvizmas, konstruktyvizmas)
Mokymasis, ugdymasis
1.1.Ugdančiosios aplinkos kūrimo technologijos (kompiuteriai,
■ ■ ■ ■ ■ □ □
erdvėse išdėliotos priemonės)
1.2..Mokymasis žaidžiant, savarankiško, patirtinio, situacinio,
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
imitacinio, interpretacinio, ugdymo(si) technologijos
1.3. Skatinamieji metodai (pagyrimas, pritarimas, palaikymas,
■ ■ ■ □ ■ □ □
pasiūlymas)
1.4. Vaiko ir pedagogo kūrybinė sąveika (bendravimas,
■ ■ ■ ■ ■ □ ■
bendradarbiavimas, kooperavimasis)
1.5. Problemų sprendimas, diskusija, projektų metodas
■ ■ ■ ■ ■ □ □
1.6. Ugdymas pavyzdžiu (modeliavimas)
■ ■ □ □ ■ □ ■
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1.7. Refleksyvusis mokymasis
1.8. Informacijos priėmimas, paieška, atranka, sisteminimas,
analizė
1.9. Tyrinėjimas, eksperimentavimas, kūryba, fantazavimas
2. Į pedagogą orientuoti mokymo metodai (biheviorizmas)
Tiesioginis mokymas
2.1. Žinių perteikimas
2.2. Demonstravimas
2.3. Nurodymai
2.4. Aiškinimas
2.5. Supažindinimas
2.6. Užduotys, pratimai
2.7. Mokymasis atmintinai
■ – atitinka □ - neatitinka

■
■
■
□
□
□
□
■

□
□
□
□
■

■
■
■
■
■

□
■
□
■
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

■
■
□
□
□

□
□
□
■
□

■
■
□
■
■

■
■
□
■
■

□
□
□
□
□

■
■
■
■
■
■
■

7. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) elementai programose
Šiuolaikiniuose Europos švietimo dokumentuose pabrėžiamas iššūkis ugdymo įstaigoms
- sistemiškai persitvarkyti, kad vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, būtų natūraliai
integruojami į ugdymo(si) procesą kiekvienoje įstaigoje. Šiems vaikams būtina pritaikyti
ugdymo(si) tikslus, turinio apimtį, pedagogo sąveikos su jais pobūdį, papildomos švietimo
pagalbos teikimą, aplinką bei vertinimą. Tai yra, įstaigoje turėtų būti kuriama lanksti
įtraukiančiojo ugdymo sistema, atskleidžiama programose.
Atliekant kokybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų
analizę, siekta nustatyti, ar programų turinys apima visus įtraukiančiojo ugdymo(si) elementus.
Analizė atskleidė, kad vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties sisteminių
elementų ikimokyklinio ugdymo programose nėra. Tik dviejose programose (iš 10 analizuotų)
yra kai kurie ugdymosi uždavinių, principų teiginiai, skirti apibrėžti šių vaikų ugdymosi
sąlygas, nežymūs ugdymo(si) turinio apimties pritaikymai, aprašyti kai kurie švietimo pagalbos
teikimo būdai. Kitose ikimokyklinio ugdymo programose vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, įtraukties sisteminių elementų nėra.
Priešmokyklinio ugdymo(si) programos skyrelyje „Priešmokyklinio ugdymo turinio
įgyvendinimo sąlygos“ nurodoma, kad pedagogas, atrinkdamas ir konkretizuodamas ugdymo
turinį, turėtų vadovautis specialistų išvadomis ir rekomendacijomis dėl vaiko, turinčio
specialiųjų ugdymosi poreikių, numatydamas stimuliuojančio, korekcinio, reabilitacinio
ugdymo priemones. Taigi, priešmokyklinio ugdymo(si) programoje pateikti tik bendri
nurodymai dėl ugdymo(si) turinio pritaikymo ir švietimo pagalbos teikimo vaikams, turintiems
specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Tačiau nėra rekomendacijų dėl tikslų ir vertinimo pritaikymo
vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.
Pradinio ugdymo bendrosiose programose išskirta diferencijuoto ir individualizuoto
ugdymo nuostata, kurios aprašyme teigiama, jog turi būti sudaromos palankios ugdymo(si)
sąlygos mokiniams, turintiems ypatingų poreikių (išskirtinių gebėjimų, mokymosi sunkumų,
fizinę ar psichinę negalią ir kt.). Taip pat kalbama apie įvairiems mokinių poreikiams pritaikytą
aplinką bei ideografinį, t.y. tarpusavyje vaikų nelyginantį, vertinimą. Tačiau išanalizavus
skirtingų ugdymo sričių programų turinį, mokinių gebėjimų raidos pateiktis, ugdymo gaires bei
pasiekimų vertinimo lygius, negalima teigti, kad programos būtų pritaikytos visokeriopai vaikų
įtraukčiai. Programoje tik kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas išskiriamas kaip atskira
ugdymo sritis.
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Galima konstatuoti, jog tiek ikimokyklinio, tiek priešmokyklinio, tiek pradinio ugdymo
programos neatliepia šiandienos Europinių švietimo dokumentų akcentuojamų ugdymo
įstaigų atvirumo ir įvairiapusės įtraukties didinimo tendencijų.
18 lentelė
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) elementai ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) programose
1

2

3

4 5

6 7

8 9

1
0

■

■

□

□ □

□ □

□ □

□ □

■

■

■

□

□ □

□ □

□ □

□ ■

■

■

■

□

□ ■

□ □

□ □

□ ■

□

□

□ □

□ □

■ □

□ □

□

Įtraukiančiojo ugdymo(si) elementai
1.1. Ugdymo pritaikymo skirtingų ugdymosi poreikių turintiems
vaikams raiška programos tiksluose, uždaviniuose ir principuose.
1.2 Turinio pritaikymas skirtingų ugdymosi poreikių turin tiems
vaikams.
1.3. Švietimo pagalba ir aplinkos pritaikymas skirtingų ugdymosi
poreikių vaikams.
1.4. Vertinimo pritaikymas vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių.

Prie
šm
Pra
ok
d

Programos

■ – yra □ - nėra

8. Vertinimo atitiktis programų kompetencijoms
Vaiko pasiekimų vertinimas yra laikomas vienu iš ugdymo(si) kokybės garantų.
Mokslininkų nuomone, vertinama turi būti tai, ko siekta, t.y. vaiko kompetencijų plėtotė.
Vertinant vaiko įgytų kompetencijų lygį, svarbu vertinti ne tik vaiko žinias ir supratimą, bet ir
jo gebėjimus bei nuostatas. Vertinant vaiko pažangą ne mažiau svarbūs yra tinkamai atrinkti
vertinimo tipai ir metodai.
Ikimokyklinio ugdymo programų analizė atskleidė, kad vertinimas neapima numatytų
ugdyti kompetencijų visų komponentų. Tik vienoje iš 10 analizuotų programų vertinamos
vaikų žinios ir supratimas, gebėjimai ir nuostatos. Dar vienoje programoje - gebėjimai ir
nuostatos, dviejose – gebėjimai. Keturių programų, kuriose pateikta vaiko įgytų kompetencijų
vertinimo samprata, vertinami gebėjimai, nuostatos, žinios neatitinka arba atitinka iš dalies
siekiamų ugdyti kompetencijų turinį. Šešiose programose vaiko įgytų kompetencijų vertinimo
samprata nepateikta. Ikimokyklinio ugdymo programose nurodyta, kad, vertinant vaikų
pasiekimus, bus taikomi konstatuojamasis bei apibendrinamasis vertinimo tipai. Nuolatiniam
ugdymo(si) kokybės gerinimui labai aktualus vertinimo tipas – formuojamasis vertinimas - nė
vienoje programoje nenurodytas. Būtina kaip privalumą pažymėti, kad nė vienoje
ikimokyklinio ugdymo programoje pasiekimų vertinimui nenaudojami testai, dažniausiai
praktikuojamas vaiko stebėjimas bei vaiko pasiekimų aplankalo formavimas. Vadinasi,
ikimokyklinio ugdymo programose tinkamai aprašytos vertinimo procedūros, tačiau
vertinimas mažai siejamas su ugdomų kompetencijų komponentais ir jų turiniu.
Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje vertinimas orientuotas į ugdomų kompetencijų
komponentų vertinimą, beveik atitinka kompetencijų turinį, naudojami konstatuojamasis bei
apibendrinamasis vertinimo tipai, vertinimui naudojamas stebėjimas, vaiko pasiekimų
aplankas. Vertinimas iš esmės atitinka šiuolaikinius reikalavimus vaiko pažangos vertinimui,
išskyrus tai, kad nepraktikuojamas formuojamasis vertinimas.
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19 lentelė
Vertinimo atitiktis kompetencijų komponentams ir programoje
numatytam kompetencijų turiniui
Programos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vertinimo aspektai
1. Vertinimo atitiktis kompetencijų komponentams
1.1.Žinių ir supratimo vertinimas
1.2.Gebėjimų vertinimas
1.3.Vertybinių nuostatų vertinimas

■
■
■

□ □
□ □
□ □

□ □
□ ■
□ □

□ □
■ ■
□ ■

□ □
□ □
□ □

□ ■
□ ■
□ ■

1.1. Visai atitinka

□

□ □

□ □

□ □

□ □

□ ■

1.2. Iš dalies atitinka
1.3. Neatitinka

■

□ □

□ □

□ ■

□ □

□ □

□

□ □

□ ■

■ □

□ □

□ □

3. Vertinama, naudojant vaiko raidos rodiklius
4. Vertinimo tipų ir metodų atitiktis švietimo
dokumentų rekomendacijoms

□

□ ■

□ □

□ □

■ □

□ □

3.1. Taikomas konstatuojamasis vertinimas
3.2. Taikomas formuojamasis (ugdomasis) vertinimas
3.4 Taikomas apibendrinamasis vertinimas
3.5. Taikomi testai
3.6. Taikomas stebėjimas, aplankalas
■ – atitinka □ - neatitinka

■
□

■ □
□ □

■ ■
□ □

■ ■
□ □

■ ■
□ □

■ ■
□ □

■
□
■

■ □
□ □
■ □

■ ■
□ □
□ ■

■ ■
□ □
■ ■

■ ■
□ □
□ ■

■ ■
□ □
■ ■

2. Vertinimo atitiktis programoje numatytam
kompetencijų turiniui

Pradinio ugdymo bendrosiose programose planuojant vertinimo procesą
rekomenduojama numatyti aiškius laukiamus rezultatus (t.y. ugdymo ir ugdymosi pasiekimus)
bei vertinimo kriterijus, kurie skaidriai ir aiškiai parodytų pagal ką sprendžiama, ar ir kiek
pasiekti tikslai. Visų pažinimo sričių programos vienodai struktūruoja mokinių pasiekimų
vertinimą pagal kompetencijos komponentus: vertybes, žinias, gebėjimus, ir tai atitinka
Europos švietimo dokumentuose brėžiamas tendencijas. Tačiau, išanalizavus dešimt pradinio
ugdymo programų (Etikos, Lietuvių (gimtosios kalbos) Pasaulio pažinimo, Matematikos,
Dailės, Technologijų, Muzikos, Šokio, Teatro, Kūno kultūros), tenka konstatuoti, kad vienos iš
jų vertina pažinimo sritis, kitos – veiklos sritis, o dar kitos – kompetencijos komponentus. Tai
labai apsunkina vertinimo supratimą. Programose nevienodai ir neaiškiu pagrindu sudaryti
pasiekimų vertinimo lygiai. Kai kuriose programose pagrindiniame lygyje nėra visų vertinamų
komponentų (jie atsiranda tik aukštesniajame lygyje).
Viena iš problemų – dermė tarp ugdymo srities turinio ir vertinimo turinio. Kai kuriose
programose (Lietuvių kalbos, Matematikos, Technologijų) vis dar ryškus dalykinių gebėjimų
vertinimas. Tokiu atveju vertinimas neatlieka pagalbos vaikui vaidmens ir atliepia ne tikslų
prioritetus (kurie iš esmės yra orientuoti į vaiką), o savitikslį dalyko turinį, jo išmokimą,
žinojimą. Panašu, jog tokiu pavyzdžiu gali būti ir Kūno kultūros programa, kurios turinys rodo
labai platų, į sporto šakas orientuotą turinį, o vertinimas galų gale taip ir neleidžia aiškiai
suprasti – ar vaikas turi mokėti plaukti, ar neturi (nes atlikinėjo plaukimo pratimus tiek ant
kilimėlių, tiek vandenyje...)?
Kita vertinimo problema sietina su pačia kompetencijos samprata ir bendrųjų
kompetencijų turinio samprata. Nėra aišku, kaip suderinti dalykinių ir bendrųjų kompetencijų
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turinio komponentus, kaip pamatuoti sunkiai išmatuojamus
bendrųjų kompetencijų
komponentus. Neaiškia logika sudėliotos Technologijų programos vertinamos sritys (neaišku,
kaip gali būti vertinama informacija, medžiagos, technologiniai procesai).
Pastebėtina, jog bendrosiose nuostatose išreikštas pageidavimas, kad laukiami rezultatai
(pasiekimai) būtų diferencijuojami mokinių grupėms (atsižvelgiant į jų gebėjimus). Skirtingų
ugdymo sričių programose šitokios pasiekimų vertinimo pateikties rasti nepavyko.
Galima konstatuoti, jog tarp ugdymo tikslo prioritetinių krypčių, programų turinio bei
vertinimo nėra dermės, kurios trūksta tiek Lietuvos, tiek Europos švietimo dokumentų
požiūriu. Taip pat nėra pakankamos dermės tarp skirtingų ugdymo pakopų, nes pradiniame
ugdyme taikomas formuojamasis vertinimas, kurio nėra ankstesnėse ugdymo(si) pakopose.
20 lentelė
Vertinimas “Pradinio ugdymo bendrosiose programose”
Ugdymo sritys
Ką vertina
Etika
Pasiekimų sričių (motyvacijos, veiklos uždavinių supratimo, veiklos
aktyvumo, įsivertinimo) veiklos sritys:
Saviugda ir savisauga;
Dialoginis bendravimas;
Socialiniai santykiai;
Santykis su pasauliu.
Lietuvių kalba
Žinios ir supratimas;
Praktiniai gebėjimai;
Vertybinės nuostatos.
Pasaulio pažinimas Pasiekimų sritys:
Žinios ir kompetencijos;
Problemų sprendimas;
Praktiniai (veiklos) gebėjimai;
Komunikavimo gebėjimai;
Mokėjimas mokytis;
Vertybinės nuostatos.
Matematika
Pasiekimų sritys:
Žinios ir supratimas;
Komunikavimas;
Matematinis mąstymas;
Problemų sprendimas;
Nuostatos.
Dailė
Veiklos sritys:
Dailės raiška;
Dailės raškos ir dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas, vertinimas;
Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Technologijos
Veiklos sritys:
Žinios ir supratimas;
Projektavimas;
Informacija;
Medžiagos;
Technologiniai procesai ir jų rezultatai.
Muzika
Veiklos sritys:
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Šokis

Teatras

Kūno kultūra

Muzikinė raiška;
Muzikos klausymas, interpretavimas, vertinimas;
Muzika socialinėje kultūrinėje aplinkoje.
Veiklos sritys:
Šokio raiška;
Šokio stebėjimas, interpretavimas, vertinimas;
Šokio ryšių su socialiniu kultūriniu gyvenimu pažinimas.
Veiklos sritys:
Teatro raiška;
Vaidinimų stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas;
Teatro vaidmens kultūriniame gyvenime pažinimas.
Pasiekimų sritys:
Žinios ir supratimas;
Gebėjimai;
Nuostatos.
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7. FOKUS GRUPIŲ DALYVIŲ (programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio
ugdymo programų rengėjų praktikų, švietimo strategų, ugdymo įstaigų
vadovų, tėvų) POŽIŪRIS Į IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR
PRADINIO UGDYMO TURINIO PROGRAMŲ DERMĘ
Siekiant išsiaiškinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) turinio
programų dermės ypatumus, buvo organizuotas programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio
ugdymo programų rengėjų praktikų, švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktų
tikslinių grupių tyrimas bei atlikta informantų diskusijos tekstų kokybinė turinio analizė.
Atliekant analizę buvo išskirtos svarbiausios dermės kategorijos ir subkategorijos,
pagrindžiamos tyrime dalyvavusių respondentų kalbos pavyzdžiais. Sutelktų tikslinių grupių
diskusijų analitinės kategorijos, subkategorijos ir tematiniai jų diskursai pateikti 22 – 32
lentelėse.
Žemiau bus pristatomos kategorijos ir subkategorijos, leidžiančios apžvelgti
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) programų dermės sampratų lauką.
Pirmasis analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programose keliamų ugdymo tikslų dermė.
Informantų diskusija apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų
tikslų dermę vyko keliais klausimais, kuriuos galima sieti su kategorijomis „Filosofinės
nuostatos, lemiančios požiūrį į prioritetines tikslų kryptis“, „Programų ugdymo tikslų
dermė“, „Programų ugdymo tikslų dermės problemos“.
Kategorija „Filosofinės nuostatos, lemiančios požiūrį į prioritetines tikslų kryptis“
išreikšta subkategorijomis „Pradinio ugdymo pakopos programų filosofinė kryptis –
humanistinė į vaiką orientuoto ugdymo(si) samprata“ ir „Ikimokyklinio ugdymo programų
filosofinė kryptis – konstruktyvistinė mokymosi samprata“. Abi informantų paminėtos
ugdymo(si) filosofinės kryptys orientuotos į vaiko individualių galių plėtotę, jo santykių su
kitais plėtotę ir įgalinimą mokytis. Bet kuriuo atveju dėmesio centre yra vaikas. Tik pirmuoju
atveju labiau akcentuojamas „situacinis-sociokultūrinis požiūris į vaiko mokymąsi,
grindžiamas patirtiniu mokymusi“, antruoju atveju – „kognityvinis požiūris, kuris pabrėžia
individualius asmenybės pokyčius sąveikaujant su aplinka“ (Early Years Learning and
Curriculum, 2007).
Kategorija „Programų ugdymo tikslų dermė“ apima subkategorijas, rodančias, kad
programų autoriai siekė suderinti atskirų ugdymo pakopų tikslus ir jiems tai pavyko: ,,Tikslų
derinimui pastangų buvo labai daug įdėta“, „Lietuvių kalbos srityje atotrūkio tarp
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tikrai nėra. Tęsiamas literatūrinis vaiko prusinimas, ir
kalbos, ir žodyno plėtojimas“, ,,Aukštesnė pakopa turi žiūrėti į žemesnės pakopos programas“.
Kategorija „Programų ugdymo tikslų dermės problemos“ apima subkategorijas,
rodančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) tikslų derinimo problemas: programų
rengimo ir atnaujinimo nevienalaikiškumą - „Kadangi priešmokyklinio ugdymo programa
parengta anksčiau, o ikimokyklinio – vėliau, yra šioks toks tikslų nesuderinamumas“,
nacionalinio lygmens tikslų ir uždavinių poreikį, rengiant ikimokyklinio ugdymo(si)
programas - „Ikimokykliniame amžiuje reikėtų bendro tikslo, uždavinių ir pažangos kriterijų,
nes jų nebuvimas įnešė daug chaoso. Reikėtų kito ikimokyklinio ugdymo tikslo ir nacionalinio
lygmens uždavinių. Pastebimas netikslingas ikimokyklinio ugdymo uždavinių perrašinėjimas iš
kitų leidinių.“
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21 lentelė
Programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjų praktikų,
švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktos tikslinės grupės tyrimo duomenys
apie programose keliamų ugdymo tikslų dermę
Kategorija

Subkategorija

Informantų teiginiai

Filosofinės
nuostatos,
lemiančios
požiūrį į
prioritetines
tikslų kryptis

Pradinio ugdymo
pakopos programų
filosofinė kryptis humanistinė į vaiką
orientuoto ugdymo(si)
samprata.

,,Mes tai humanistinės filosofijos laikėmės nuo švietimo
reformos pradžios. Pastaruoju metu rėmėmės mokymosi
paradigma ir orientavimosi į vaiką samprata.“

Ikimokyklinio
ugdymo programų
filosofinė kryptis –
konstruktyvistinė
mokymosi samprata.

,,Ikimokykliniame ugdyme remiamės šiuolaikine vaikystės
samprata. Vaikystė kaip vertybė. Padėti vaikui augti ir
atsižvelgti į jo augimo ritmą, tempą, unikalumą konstruktyvistinė kryptis, be abejo.“

Ikimokyklinukų
programose
ugdymas
orientuotas į
vaiką.
Rengiant pradinio ir
pagrindinio ugdymo
programas tikslai buvo
derinami.
Tarp priešmokyklinio,
pradinio ir pagrindinio
ugdymo lietuvių
kalbos programos
tikslų atotrūkio nėra.

„Mes susitinkam su mokytojais, ir mes jau seniai kalbam apie
ugdymą, orientuotą į vaiką <...>“

Programų
ugdymo
tikslų dermė

Programų
ugdymo
tikslų dermės
problemos

Keliant tikslus,
atrenkant turinį,
numatant pasiekimus
aukštesnė pakopa turi
žiūrėti į tai, kas
padaryta žemesnėje.
Tiek ikimokyklinio,
tiek ir priešmokyklinio
ugdymo uždaviniai
derinami atsižvelgiant
į vaikų poreikius.
Kadangi
priešmokyklinio
ugdymo programa
parengta anksčiau, o
ikimokyklinio –
vėliau, yra šioks toks
tikslų
nesuderinamumas.

,,Tikslų derinimui pastangų buvo labai daug įdėta. Bent jau
pradinis-pagrindinis tai jau tikrai buvo.“

,,Mes tikrai žiūrėjome priešmokyklinio programą. Jos rengime
aš irgi dalyvavau. Žiūrėjome ir priešmokyklinio, ir pagrindinio
ugdymo tikslus. Aš neseniai išsianalizavau lietuvių kalbos
santykį 4-5-6 klasėse. Pastebėta netikslumų, bet tąsa vis tiek
yra. Lietuvių kalbos srityje atotrūkio tarp priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo tikrai nėra. Tęsiamas literatūrinis vaiko
išprusimas, ir kalbos, ir žodyno plėtojimas.“
,,Aukštesnė pakopa turi žiūrėti į žemesnės pakopos programas.
Būtinai! O dabar kaip būna... Aukštoji mokykla sako: mokykla
kalta, gimnazijos, pagrindinė mokykla kalta, pagrindinė
mokykla, pradinukai kalti, darželis kaltas..."
„Uždaviniai (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) yra keliami ir
derinami atsižvelgiant į vaikų poreikius. Kaip ir yra tęstinumas
tarp to amžiaus“.
,, Ikimokykliniame ugdyme yra iškeltas bendras tikslas
nacionaliniame lygmenyje. Kiekvienas darželis rengia savo
programą pagal programų aprašą. Kadangi priešmokyklinio
ugdymo programa buvo parengta pirmiau, ir ji labai buvo
akcentuota į vaiką, į šeimą, į kompetencijas. Ir dabar tokia
situacija - jaučiamas šioks toks nesuderinamumas.“
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Priešmokyklinių
grupių pedagogai
pradėjo mokyti vaikus
skaityti, rašyti,
skaičiuoti, nors
programose to nėra.
Ikimokykliniame
amžiuje reikėtų bendro
tikslo, uždavinių ir
pažangos kriterijų, nes
jų nebuvimas įnešė
daug chaoso.

Reikėtų kito
ikimokyklinio ugdymo
tikslo ir nacionalinio
lygmens uždavinių.
Pastebimas
netikslingas
ikimokyklinio ugdymo
uždavinių
perrašinėjimas iš kitų
leidinių.

,,Priešmokyklinėse grupėse pradėjo mokyti skaityti, rašyti,
skaičiuoti, nors programoje to nėra.“

,,Ikimokykliniame ugdyme, nežinau, ar liks taip, kaip dabar, o
gal grįšime prie nacionalinės programos, ką siūlo ir kai kurių
tyrimų autoriai. Taigi, ikimokykliniame amžiuje tikslas yra, bet
ir uždaviniai dar galėtų būti bendri, orientuojantys į laikmetį, į
tą vaikystės sampratą. Ir kriterijai kokie nors. Nes labai didelė
įvairovė įnešė šiek tiek chaotiškumo. Norėtųsi šiokių tokių
gairių, neribojančių, bet šiokių tokių. Galėtų būti kažkokie
lūkesčiai, ir ką vaikas turėtų gebėti. Žodžiu, kažkoks tai
standartas. Aš bijau to žodžio.“
,,Tikslas diskutuotinas. Dėl formuluotės kai kurios diskutuoja,
kad jis per daug toks abstraktus ir sudėtingas. Tikslą reikėtų
labiau sukonkretinti. Uždavinius, jei tai būtų nacionalinio
lygmens, nebūtų tose programose labai daug tokio
perrašinėjimo iš metodikų, iš vadovėlių, iš „Vėrinėlio“, iš
priešmokyklinio ugdymo programos.“

Antrasis analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programose pateiktų ugdomų bendrųjų kompetencijų dermė ir atitiktis Europos bei
Lietuvos kompetencijų sampratai.
Informantų diskusija apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų
tikslų dermę vyko daugeliu aktualių klausimų, kuriuos žymi išskirtos kategorijos.
Informantai iškėlė problemą, kad vis dar nesusitarta, kokios bendrosios kompetencijos
kurioje ugdymo pakopoje bus plėtojamos - kategorija "Galutinis susitarimas, kokios
kompetencijos turėtų būti ugdomos". Buvo diskutuota apie problemų sprendimo,
kūrybingumo kompetencijas - ar jos turi būti atskiros, ar problemų sprendimo ir kūrybingumo
gebėjimai turėtų įeiti į kiekvienos kompetencijos turinį: "Problemų sprendimas gali būti
atskira kompetencija arba įeiti į visų kompetencijų turinį", "Problemų sprendimas, kritinis
mąstymas, kūrybingumas Europos dokumentuose yra kaip integruojantys gebėjimai, įeinantys į
visas kompetencijas". Remiantis Europos švietimo dokumentais, problemų sprendimas,
kūrybingumas yra „proceso aspektai“, kurie susiformuoja kompetencijas taikant gyvenimiškose
situacijose (Bendrųjų kompetencijų vertinimas. EKK 2010 07 08).
Išsakyta mintis, kad būtų galima atsisakyti pažinimo kompetencijos, nes jos turinys labai
artimas mokėjimo mokytis kompetencijos turiniui, sunku jį atskirti - subkategorija "Nereikėtų
atskirai išskirti pažinimo kompetencijos, nes ji dubliuoja mokėjimo mokytis kompetenciją".
Pažinimo kompetencija Europos švietimo dokumentuose neišskirta, tačiau ikimokykliniame
amžiuje išskiriama kaip "pažinimas" (Early Education Curriculum, Briuselis, 2011), "aplinkos
pažinimas" (Early Years Learning and Curriculum, South Australia, 2007). Taigi, dėl šios
kompetencijos švietimo strategams reikėtų susitarti.
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Informantų nuomone, nereikėtų išskirti atskiros sveikatos kompetencijos. Šios
kompetencijos turinys galėtų sudaryti dalį asmeninės kompetencijos turinio - "Sveikatos
kompetencijos turinys galėtų sudaryti dalį asmeninės kompetencijos turinio".
Diskutuojant dėl "Kompetencijų komponentų" informantai kėlė visą eilę aktualių
klausimų, dėl kurių teoretikai jau yra susitarę, tačiau programose jie nėra tinkamai
realizuojami. Informantai akcentavo, kad tarp kompetencijų komponentų būtinai turėtų būti
vertybinės nuostatos ir gebėjimai, ne tik žinios ir supratimas: ,,Kompetencijų pavadinimas
sugalvotas tam, kad atsirastų vertybinės nuostatos ir gebėjimai. Vertybinių nuostatų „ilgesys“
pasaulyje šiuo metu yra labai didelis. Ir jas mes turėtume įrašyti į programas. Bet mačiau
kompetencijų išaiškinimų, kur nurodomi tik gebėjimai ir įgūdžiai, žinios ir supratimas, o
vertybių nėra.“ Iškelta problema, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoms decentralizuotai
rengiant programas, jose svarbiausiu komponentu tampa žinios - subkategorija "Kai kuriose
ikimokyklinio ugdymo programose pagrindinis kompetencijų komponentas yra žinios". Aptarta
asmens savybių, kurias kai kurie mokslininkai išskiria kaip atskirą kompetencijų komponentą
(Niculescu R. M., 2010), vieta kompetencijų struktūroje - subkategorija "Asmens savybės
kompetencijos struktūroje turėtų būti nuostatų komponente".
Iškelta problema, kurią žymi kategorija "Dermės trūkumas tarp atskirų
kompetencijų komponentų". Problemas nusako subkategorijos - "Nėra dermės tarp
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, ypač dėl plėtojamų kompetencijų",
"Programose trūksta dermės tarp atskirų ugdomų gebėjimų". Taigi, išryškinta vertikalios ir
horizontalios dermės tarp kompetencijų komponentų stoka.
Išryškintas bendrųjų kompetencijų ir dalyko santykis - kategorija "Kompetencijų
plėtojimo dalyku problema". Informantų nuomone, "Dalykas turėtų būti orientuotas į
bendrųjų kompetencijų plėtotę, o ne atvirkščiai", tačiau kol kas to nepasiekta, bendrosios
kompetencijos plėtojamos neformaliai, pedagogų dėka.
Informantai atkreipė dėmesį į netikslumus suprantant problemų sprendimo,
kūrybingumo bei mokėjimo mokytis kompetencijas - kategorija "Netiksli kompetencijų
turinio samprata". Išsakyta nuostata, kad bendrųjų kompetencijų vertinimas gali paskatinti
mokytojus jas plėtoti (23 lentelė).
22 lentelė
Programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjų praktikų,
švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktos tikslinės grupės tyrimo duomenys
apie bendrųjų kompetencijų atitiktį Europos ir Lietuvos kompetencijų sampratai
Kategorija
Subkategorija
Informantų teiginiai

Galutinis
susitarimas,
kokios
kompetencijos
turėtų būti
ugdomos

Švietimo strategams
reikėtų pabaigti
susitarti dėl bendrųjų
kompetencijų
programose.

„Bendrąsias kompetencijas, pabaigus susitarti, galima būtų
gražiai pritaikyti kokiai nors sistemai. Bet tai padaryta ne
visuose dalykuose. Vienur labiau, kitur mažiau. Ten kur
žmonės darė, bendravo ir kalbėjo, tokių žingsnių padaryta.“

Problemų sprendimas
gali būti atskira
kompetencija arba įeiti
į visų kompetencijų
turinį.

,,Dabar imkime tokį darinį, kaip problemų sprendimas.
Pavyzdžiui, kitų šalių programose jie įvardina tokią
kompetenciją kaip problemų sprendimas, ir jinai yra visur
absoliučiai reikalinga. Pas mus jis dabar kaip ir yra daugelyje
programų kaip atskira dalis, bet tokios, kaip kompetencija,
nėra.“
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Problemų sprendimas,
kritinis mąstymas,
kūrybingumas
Europos
dokumentuose yra
kaip integruojantys
gebėjimai, įeinantys į
visas kompetencijas.
Nereikėtų atskirai
išskirti pažinimo
kompetencijos, nes ji
dubliuoja mokėjimo
mokytis kompetenciją.
Pažinimo
kompetencija į
pagrindinio ugdymo
sistemą atėjo iš
pradinio ugdymo
programų.
Sveikatos
kompetencijos turinys
galėtų sudaryti dalį
asmeninės
kompetencijos turinio.

Kompetencijų
komponentai

Tarp kompetencijų
komponentų būtinai
turėtų būti vertybinės
nuostatos ir gebėjimai,
ne tik žinios ir
supratimas.
Programose
kompetencijos galėtų
būti aprašytos per
pačius bendriausius
asmens gebėjimus,
apimančius žinias ir
supratimą bei
nuostatas.
Kai kuriose
ikimokyklinio ugdymo
programose
pagrindinis
kompetencijų
komponentas yra
žinios.
Asmens savybės
kompetencijos
struktūroje turėtų būti
nuostatų komponente.

"Dabar mes, pvz., kurdami standartizuotas programas,
išskyrėme naują sritį – „problemų sprendimas“. Nors aš
visiškai suvokiu, kad tai absurdas, bet kad nėra kaip kitaip
atkreipti mokytojų dėmesį. Europos taryba iškėlė „problemų
sprendimą“, kuris persmelkia visas bendrąsias kompetencijas:
tai problemų sprendimas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas.
Jos persmelkia aštuonias Europines kompetencijas. Aš
nesakau, kad reikia taip daryti, bet tai rūpi visiems. Kritika
buvo toms aštuonioms kompetencijoms, kad ten nėra
problemų sprendimo."
,,Pažinimo tarsi nereikalinga. Ji man visą laiką trukdo kaip
gamtininkei. Nes savaime aišku, kad kiekviena sritis savaime
moko tą sritį pažinti. Mokėjimas mokytis, kaip taisyklė, jau
yra išskirtas. Kiek aš sąrašų mačiau, niekur nebūna, kad būtų
be mokėjimo mokytis. Bet jį dubliuoja pažinimas.‘‘
,,Bet jinai atėjo iš pradinio ugdymo eksperimentinės
programos, ji ten buvo. Mes norėjom derėtis su pradiniu,
nenuneigti žmonėms."

,,Sveikatos kompetenciją mes įjungėme į asmeninę
kompetenciją."

,,Kompetencijų pavadinimas sugalvotas tam, kad atsirastų
vertybinės nuostatos ir gebėjimai. Vertybinių nuostatų
„ilgesys“ pasaulyje šiuo metu yra labai didelis. Ir jas mes
turėtume įrašyti. Bet mačiau kompetencijų išaiškinimų, kur
nurodomi tik gebėjimai ir įgūdžiai, žinios ir supratimas, o
vertybių nėra.“
,,Man labai gražu, kaip, pvz., Naujojoje Zelandijoje ar
Anglijoje, nesakoma aiškiais žodžiais. Ten nesakoma –
asmeninė kompetencija, bet sakoma, pvz., gebėjimas
susitvardyti, save reguliuoti. Bet mes neturim tų žodžių.‘‘

,,Arba jei kompetencijos – orientuojasi į žinias.“

,,Mes asmens savybes po nuostatomis padėjome, taip pat ir
požiūrius, ir vertybes. Ten atsirado tolerancija.“
„Per nuostatas atsiskleidžia vos ne asmeninės savybės, nes jos
lemia tavo elgesį. Pasireiškia per elgesį.“
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Dermės
trūkumas tarp
atskirų
kompetencijų
komponentų

Kompetencijų
plėtojimo
dalyku
problema

Netiksli
kompetencijų
turinio
samprata

Dalyko programose
yra bendrųjų
kompetencijų
komponentų, tokių
kaip bendrieji ir
specialieji gebėjimai.
Programose trūksta
dermės tarp atskirų
ugdomų gebėjimų.

,,Bet dalyko programose yra tokie komponentai, kaip bendrieji
ir specialieji gebėjimai. Toks buvo darinys. Ir dabar tie
bendrieji gebėjimai tarsi turėjo integruotis į dalyko turinį.“

Nėra dermės tarp
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo programų,
ypač dėl plėtojamų
kompetencijų.
Bendrosios
kompetencijos kol kas
plėtojamos
neformaliai, formaliai
dominuoja dalykai.

,,Aš galėčiau kalbėti apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį.
Nelabai dera ikimokyklinio ir priešmokyklinio, nes
priešmokyklinio - orientuojamės į kompetencijų plėtojimą, o
ikimokykliniame tai pakankamai sudėtinga.‘‘

Trūksta supratimo,
kaip bendrąsias
kompetencijas
integruoti į dalyką
Dalykas turėtų būti
orientuotas į bendrųjų
kompetencijų plėtotę,
o ne atvirkščiai.

,,Sako, yra bendrosios kompetencijos, integruokite į dalyką. Ir
tada supranti, kad nesuvoki, kaip jas integruoti.‘‘

Problemų sprendimas
turėtų būti
suprantamas kaip
atsakymų į klausimus
ieškojimas.

,,Problemų sprendimas neturi būti suprastas su neigiamu
atspalviu, kad tai kokių nors sunkumų sprendimas, tai tiesiog
atsakymų į klausimus ieškojimas.“

Kūrybingumo
ugdymas neturėtų būti
tapatinamas vien tik su
meniniu ugdymusi.
Kūrybingumo
ugdymąsi reikėtų
suprasti kaip originalų
bet kokios problemos
sprendimą.

,,Kūrybinės užduotys - vėl ką dabar matome. Labai sunkiai
sekasi suprasti, kad kūrybinis ugdymas nėra meninis ugdymas.
Tai yra apskritai toks originalus mąstymas. Tai yra problemų
sprendimas. Yra problema, kaip ją išspręsti? Reikia tau kažką
pakabinti ar užrašyti, tai kiekvienas gali pasiūlyti, kaip tą
padaryti. Tas pasiūlys labai originalų būdą ir tinkamą, tuo
pačiu dar ir menišką, o kitas pasiūlys tik tokį būdą, kad užlipsi,
nugriūsi ir bus dar daugiau bėdos.‘‘

Mokėjimo mokytis
kompetencija pradinio
ugdymo programose

,,Mokėjimas mokytis anksčiau buvo ne toks, kaip mes jį dabar
suprantame. Filosofine prasme tai buvo meta-mąstymas, t.y.
mąstymas apie mąstymą. Ir ką tai reikštų per matematiką? Ką

,,Kaip skirtingi gebėjimai tarpusavyje suderės ir ką jie duos, tai
yra dar visiškai kitas dalykas.“

,, Bendrosios kompetencijos – yra tas nematomas turinys, bet
vis tiek darai pagal savo supratimą, pagal kažkokią patirtį, dar
pagal kažką. Realiai tu tai darai, nors ir neparašyta, bet visa tai
vyksta. Geras mokytojas nuo blogo tuo ir skiriasi. Jeigu jis
suprastų, kad, tai darydamas, jis ir dalykui padeda... Bet,
pavyzdžiui, jeigu imame matematiką, yra masė mokytojų,
kurie dresiruoja tik egzaminui. Rezultatai dalyko visai neblogi,
tačiau jei tik į dešinę ar į kairę pastumi, viskas sugriūna.‘‘

,,Mes kalbame apie programą, dalyką, kompetencijas, bet
nekalbame apie vaiką.Vaikas yra vienas, ir jame viskas yra
kartu. Jei žiūrėti iš europinių pozicijų, dalykai yra priemonė
įgyti bendrosioms kompetencijoms.‘‘
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Kompetencijų
vertinimas

grindžiama metamąstymo idėjomis

tai reiškia mąstyti apie save per dalyką? Kadangi mes su
pradinukais nuolat dirbome, tai visa tai radosi ir pradinio
ugdymo programose.“

Bendrąsias
kompetencijas
mokytojai plėtos tik
tuo atveju, jeigu jos
bus vertinamos.
Bendrosios
kompetencijos turi
būti aiškios vaikui,
kad jis suprastų, ko ir
kaip mokosi

„Jeigu pažvelgti į tą sistemą taip, kad kompetencijos būtų
vertinamos... Ką nori, mokytojui sakyk, jeigu tai nebus
vertinama, jeigu pagal tai nebus jo darbas pristatomas, viskas
lieka gražiais žodžiais. Kompetencijos turi laiptelius, tada kaip
tie įrodymai, ką jie duoda po to.“
,,Ne mokytojas turi išmokti suprasti kompetencijas ir apie jas
kalbėti, bet vaikui turi būti aišku, apie ką čia eina kalba.‘‘

Trečiasis analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų ugdymo(si) turinio sričių atitiktis tikslams ir plėtojamoms kompetencijoms,
turinio nuoseklumas, tranzitas
Fokus grupių dalyviai kėlė ugdymo(si) turinio išdėstymo sritimis problemas:
vertikalaus ir horizontalaus turinio suderinimo problemą (subkategorija "Tarp ugdymo
turinio sričių, siekiant dermės, turi būti vertikalus ir horizontalus suderinimas"), siūlė, kad
decentralizuotai rengiamas ikimokyklinio ugdymo(si) turinys būtų dėstomas pagal ugdymo(si)
sritis, kad ugdymo(si) sritys dirbtinai nebūtų pervadinamos kompetencijomis - subkategorijos
"Ugdymo(si) turinys ikimokyklinio ugdymo programose galėtų būti išdėstomas pagal raidos
sritis", "Ikimokyklinio ugdymo pedagogai dirbtinai pavadina vaiko raidos sritis
kompetencijomis". Šiuo metu daugumos ikimokyklinio ugdymo programų turinys išdėstytas
pagal kompetencijas, todėl sunku atskirti, kur yra siektinas rezultatas, o kur jo realizavimui
skirta vaikų veikla.
Buvo išryškinti kai kurie reikalavimai ugdymo(si) turinio sudarymui: jį būtina atrinkti,
orientuojantis į programose numatytus tikslus bei uždavinius. Atrenkant ugdymo(si) turinį
reikia vadovautis besimokančiojo logika ir pasikeitusiomis tų mokslo sričių sampratomis.
Išryškintos kai kurios ugdymo(si) turinio problemos: turinio sudarymo nenuoseklumo
(subkategorija "Pradinio ugdymo programose meta-mąstymu grindžiamas mokėjimas mokytis
yra vertinime ir turinio sričių aprašyme, o pačiame turinyje nėra"), inovatyvaus turinio
įtraukimo į programas problemos (subkategorija "Šalyje stebima ydinga tradicija – į
programą inovatyvus turinys turi ateiti per mokymo priemones, kitaip mokytojai jo nepriima"),
turinio atitikimo vaikų galimybėms problema (subkategorija "Pradinio ugdymo matematikos
programos per lengvos vaikams").
Kaip pozityvus pasiekimas buvo minimas ugdymo(si) turinio nuoseklumas atskirose
ugdymo srityse - subkategorijos "Lietuvių kalbos programose tikrai buvo siekiama palaipsnio
ugdymo(si) turinio sudėtingėjimo", "Mokytojas turi užtikrinti ugdymo(si) turinio sudėtingėjimą
kiekvienam vaikui pagal jo galimybes". Iškeltos su ugdymo(si) turinio nuoseklumo stoka
siejamos problemos: aukštesnės ugdymo pakopos spaudimas žemesnei - subkategorija
"Ikimokyklinio ugdymo pedagogai pradėjo vaikus ruošti priešmokyklinei grupei", pradinėje
mokykloje negarantuojamas ugdymosi turinio visybiškumas, tolygumas - subkategorija
"Mokytojams yra svarbūs ir nesvarbūs dalykai", teiginiai ,,Kalbant apie pasaulio pažinimą
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(nežiūrint matematikos ir lietuvių kalbos), paklausti vaikai net nežino, kad tokį turi dalyką“,
,,Pastebėjau, kad kai kurios mokytojos sako, jog nemėgsta pasaulio pažinimo.“
Fokus grupių dalyviai daug diskutavo apie sėkmingo ir nesėkmingo vaikų tranzito iš
priešmokyklinio ugdymo į pradinio ugdymo sistemą veiksnius. Informantų nuomone,
sėkmingą vaikų tranzitą lemia tėvų informavimas apie priešmokyklinio ugdymo programą ir
jos tikslus, pedagogų ir tėvų, priešmokyklinės grupės pedagogų ir mokytojų
bendradarbiavimas, vaiko brandumas mokyklai, ypač socialinė jo branda. Fokus grupių dalyvių
nuomone, tokia institucija, kaip darželis-mokykla, pusės metų adaptacinis laikotarpis,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermė laiduotų sėkmingą vaiko perėjimą iš
darželio į mokyklą.
Informantų mintys atitinka Australijos leidinyje, skirtame ugdymo(si) tęstinumui,
išdėstytas esmines nuostatas, kad sėkmingą vaiko tranzitą iš priešmokyklinės grupės į mokyklą
laiduoja: vaiko pasirengimas mokyklai; mokyklos pasirengimas priimti vaiką; tėvų ir
bendruomenės pagalba vaikui. (Early Years Learning and Curriculum. Australia, 2007).
Sutelktų tikslinių grupių dalyviai išryškino vaiko tranzito problemas. Tai mokyklos
ir tėvų spaudimas pedagogams mokyti vaikus skaityti ir rašyti, per ankstyvas vaiko leidimas į
mokyklą, vaikų socialinio brandumo stoka, ikimokyklinio amžiaus vaikų perkrovimas ugdymo
turiniu, vaiko raidos problemų slėpimas nuo pedagogų.
23 lentelė
Programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjų praktikų,
švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktos tikslinės grupės tyrimo duomenys
apie programų ugdymo(si) turinio sričių atitiktį tikslams ir plėtojamoms kompetencijoms,
turinio nuoseklumą, tranzitą
Kategorija
Subkategorija
Informantų teiginiai

Ugdymosi sričių
sampratos
problemos

Tarp ugdymo turinio
sričių, siekiant dermės,
turi būti vertikalus ir
horizontalus
suderinimas.

Ugdymosi turinys
ikimokyklinio ugdymo
programose galėtų būti
išdėstomas pagal
raidos sritis.

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogai dirbtinai

,,Vis dėlto, aukštesnėse klasėse yra dalykininkai, jie
dalykus rašo atskirai, ir visi jie kažkaip priversti
derinti. Na, nelengva, bet vis tiek vertikalus ir
horizontalus derinimas yra. Na, tarkime, tame
ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame
yra tarp ugdymo sričių, o pradiniame jau ir dalykų
sritys. Pas mažiukus yra tokios ugdymo turinio sritys,
ir tarp jų turi irgi būti dermė.‘‘
,,Rengiant programas buvo aišku, kad ugdymo turinį
geriausia užrašyti visaip: ir horizontaliai ir vertikaliai.
Ir tada sudarinėjome tokias matricas. Jeigu ten kokia
nors lingvistinė kompetencija, ar komunikacinė, ar
socialinė kultūrinė kompetencija, visus tuos
niuansėlius išrašai vertikaliai, kiek tiktai gali reikėti,
nuo pradinio taško iki baigiamojo. Ir tada jau
horizontaliai į šoną, pradedant kokia reikia klase ar
amžiaus grupe nuo trečios iki 12. Ir tada tau tie
laipteliai.“
,,Būtų gerai kažkaip įteisinti ar parodyti, kad gali būti
ir raidos sritys - socialinė, emocinė, pažintinė, meninė.
Na, dar gali būti ir kitaip. Kiti parengia programas,
orientuodamiesi į dorovinį, estetinį, fizinį ugdymą. Net
tokią programą mačiau. Mes orientuojamės į amžiaus
raidą. Vaikų darželio pedagogės tikrai psichologinių
žinių turi, ir jos orientuojasi į raidą.“
,,Kai jos parengia savo programas, jos dirbtinai
kažkaip pritempia, jos pavadina raidos sritis
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pavadina vaiko raidos
sritis
kompetencijomis.

Reikalavimai
turinio sudarymo

Derinant skirtingas
programas atsiranda
sunkumai, nes
priešmokyklinio
programa parengta
pagal kompetencijas,
Valdorfo pagal temas, o
Montessori pagal
aplinką.
Priešmokyklinio
ugdymo programa
turiniu labai panaši į
pradinio ugdymo
programą, tik čia šiek
tiek aukštesnis lygis
kompetencijose,
siekiamybėse.
Ugdymosi turinį ir
medžiagą būtina
atrinkti orientuojantis į
programose numatytus
tikslus bei uždavinius.

Atrenkant ugdymosi
turinį reikia vadovautis
besimokančiojo logika
ir pasikeitusiomis tų
mokslo sričių
sampratomis.

Lietuvių kalbos
programose sąvokų
nesuderinamumo nėra
daug.

Turinio problemos

Pradinio ugdymo
programose metamąstymu grindžiamas
mokėjimas mokytis
yra vertinime ir turinio
sričių aprašyme, o
pačiame turinyje nėra.

kompetencijomis.“
„Kodėl jos nedera? Pedagogės teoriniame programos
lygmenyje bando, išdėsto kažką, bet nepavyksta joms
kompetencijose.“
„Sunku suderinti, nes mūsų programa yra pagal
kompetencijas, o Valdorfo pagal temas, Montesori
pagal aplinką. Todėl vyksta nuolatinis
bendradarbiavimas, ryšiai stiprūs tarp šitų metodų.
Pavyzdžiui, mes kviečiame Valdorfo grupės auklėtojas
paskaityti paskaitas kitų grupių vaikams.“

„Priešmokyklinė programa labai panaši su
pradinukais. <...> Yra panašumų, yra šiek tiek
aukštesnis lygis, tarkim kompetencijose siekiamybės“.

,,Pavyzdžiui, vadovėlių rengėjas paėmė dabar pirmą ar
antrą klasę, ir kalba yra dabar tokia: tai kokių čia
tekstukų, gal galima kokių kūrinių pridėti. Sakau, jūs
žiūrėkite pirma, ką jūs ten norite išmokyti. Kai žinai,
ko nori išmokyti, tada renki tekstą, o ne pirma - kokių
dainelių, eilėraštukų. Bet ne dainelės, eilėraštukai yra
svarbiausia vaiko ugdyme.“
,,Čia ne lengvinimo problema, o kitokio turinio
atrankos problema. Tų sričių mokslai pasikeitė
absoliučiai, o mes tebemokome 19 amžiaus dalykų.“
,, Grynoji matematika nieko bendro su kasdieniu
gyvenimu neturi. Ji pati dėl savęs egzistuoja. Absoliuti
abstrakcija. Niekur nepritaikoma, ir tikslo pritaikyti
neturi. O mokykla ugdo matematinį raštingumą. O
tame raštingume jau yra masė integruotų dalykų iš
kitur. Ir mes per matematiką mokome dydžius sudėti,
pradiniame ugdyme - laikus sudeda, ilgius sudeda. Tai
yra ne matematinis objektas. Formulių taikymas - ne
matematinis objektas. Tai „duoklė gamtai“. Visa
statistika - tai tik tikimybių sritis. Mokykloje du
trečdalius kurso mes mokome ne matematikos."
,,Aš lietuvių kalbos programą labai išsianalizavau.
Žinau, kai kurių lietuvių kalbos sąvokų
nesuderinamumo yra, bet nedaug. Kiek žinoma,
paskutiniame variante padarė tokį netinkamą žingsnį,
nes paskutinio varianto mes nematėme, mums nerodė.
O daugiau kas nesuderinta - tai daugiau vadovėlių
autorių. Tai yra problema.“
,,Pradinio ugdymo programose turinio srityse
parašėme, o kai pradėjome aprašyti gebėjimus, pasakė
- niekas iš pradinukų to nesupras, ir todėl pusės
lentelės nėra. Vertinimas yra, o tų dalių nėra.“
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Šalyje stebima ydinga
tradicija – į programą
inovatyvus turinys turi
ateiti per mokymo
priemones, kitaip
mokytojai jo nepriima.

Pradinio ugdymo
matematikos
programos per lengvos
vaikams.

Ugdymo(si) turinio
nuoseklumas

Ugdymo(si) turinio
nenuoseklumas

Mokytojas turi
užtikrinti ugdymosi
turinio sudėtingėjimą
kiekvienam vaikui
pagal jo galimybes.
Lietuvių kalbos
programose tikrai
buvo siekiama
palaipsnio ugdymosi
turinio sudėtingėjimo.
Kuriant ankstyvojo
ugdymo programą
būtina derinti ją su
aukštesnės pakopos
(priešmokyklinio)
programa.
Ikimokyklinio ugdymo
programa yra suderinta
su priešmokyklinio,
nes yra kompetencijos
ir tos pačios programos
struktūrinės dalys:
tikslas, principai,
uždaviniai,
technologijos,
priemonės.
Ugdymosi turinio
sudėtingėjimas šiuo
metu užtikrinamas tik
dalykinių, bet ne
bendrųjų
kompetencijų aspektu
Ikimokyklinio ugdymo
pedagogai pradėjo
vaikus ruošti
priešmokyklinei
grupei.
Ugdydami pradinių

„Pavyzdžiui, matematikoje mes norėjome įdėti įvairių
dėsningumų paiešką. Pradiniame ugdyme viso to yra
labai daug. Pagrindiniame ir viduriniame ugdyme nėra
šitų tradicijų. Bet kaip rodo praktika - jei vadovėliuose
nėra, niekur nėra. Jei ugdymo programose įdėsi viskas, sužlugdyta galutinai. Vadinasi, tu turi
priemonėse iš pradžių įdiegti, po to visus pripratinti, o
po to sakyti - programose pametėme. Nėra kito kelio –
ne per programą turi eiti, o per priemones.“
,,Mes susidūrėme su didžiule problema taikant
standartizuotus testus. Tai, kas parašyta pradinio
ugdymo programose, kai pradėjome „matyti“ vaikus,
pastebėjome, kad visi vaikai absoliučiai gerai viską
daro. Ir mes supratom, kad pradinio ugdymo,
pavyzdžiui, matematikos, programos yra per lengvos
vaikams.“
,,Jei žiūrėti į vaiką, tai mokytojui reikia, galvojant apie
kiekvieną vaiką, užtikrinti jam ugdymo turinio
sudėtingėjimą, jo ėjimą kaip galima aukštesnių
pasiekimų siekiant. Valdyti ji turi, visa tai savo galvoje
turėti.“
,,Mes tai tikrai žiūrėjome į tęstinumą, kaip palaipsniui
siekti ugdymo turinio sudėtingėjimo, sakykime,
lietuvių kalbos ugdymo plačiąja prasme, apie literatūrą
ir kalbą, kalbėjimą ir klausymą. Žiūrėjome, kad truputį
sudėtingėtų.
„Kuriant programas žiūrima į tą patį aukščiausią
pavyzdį. Jeigu, pavyzdžiui, yra kuriamos ankstyvojo
ugdymo programos, peržiūrimos priešmokyklinio
programos“.
,,Mūsų programa taip pat yra suderinta su
priešmokyklinio, nes yra kompetencijos, tikslas,
principai ir uždaviniai, technologijos, priemonės.
Išdėstyti individualūs vaikų pasiekimai nuo
ankstyvojo vaiko amžiaus, ir atiduodamas
aplankas priešmokykliniam pedagogui. Tai,
manyčiau, yra tokia grandinėlė“.

,,O paskui, rengiant programas, reikia sekti, kad
derėtų, palaipsniui ugdymo turinys sudėtingėtų.“
„Vis tiek didesne dalimi yra dalykinės kompetencijos.
Pavyzdžiui, sudėtingėjimą kažkaip išgryninti bendrųjų
kompetencijų..., gal ir reikia, bet yra labai sunku, ir aš
nežinau, kad kas nors yra padaręs.“
,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogai pradėjo vaikus
ruošti priešmokyklinei grupei.‘‘

,, Mokytojai tikrai labai vadovaujasi savo kažkokiais
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klasių mokinius
mokytojai dažnai
vadovaujasi savo
pomėgiais, todėl
atsiranda mokinių
ugdymosi netolygumų.
Mokytojams yra
svarbūs ir nesvarbūs
dalykai.

Rašytinė kalba
priešmokykliniame
amžiuje

Sėkmingo tranzito
veiksniai

Pradinėse klasėse
dažnai
negarantuojamas
mokinio ugdymosi
visapusiškumas.
Tėvai daro spaudimą
priešmokyklinių
grupių pedagogams,
kad vaikai būtų
mokomi skaityti,
skaičiuoti.
Priešmokyklinio
amžiaus vaikas gali
būti skatinamas
domėtis raidėmis,
skaitymu, bet ne
privalomai mokomas
skaityti.
Ikimokyklinio
ugdymo
pedagogams
neprivalu
išmokyti vaiką
skaityti.
Tamprus ryšys tarp
tėvų ir pedagogų.

Tėvų informavimas

pomėgiais, ir tas suformuoja tokį netolygumą. Jeigu
kuri mokytoja labiau mėgsta kalbą ir literatūrą, dailę ar
muziką, jinai viso to ten daug ir prideda, o
atsakomybės tokios, vis dėlto, reikėtų.‘‘
,,Kalbant apie pasaulio pažinimą (nežiūrint
matematikos ir lietuvių kalbos), paklausti vaikai net
nežino, kad tokį turi dalyką.“ ,,Pastebėjau, kad kai
kurios mokytojos sako, jog nemėgsta pasaulio
pažinimo.“
„Nežiūrint, kas tau patinka, kas nepatinka, vis tiek turi
daryti tiek, kiek reikia, nes kiekvienas vaikas turi teisę
į visapusišką ugdymą.“
,,Ir šeima, tėvai nori, kad vaikas išmoktų skaityti
priešmokyklinėje grupėje. Nori pratybų sąsiuvinio
vaikui. Nori, kad brūkšniukus braukytų.“

,,Tačiau izoliuoti vaiko nuo informacijos nereikia.
Priešmokyklinio ugdymo programoje yra domėjimosi
raidėmis skatinimas. Bet neturi būti pamokų, kaip
kartais būna darželyje, o pradinukai neturi reikalauti,
kad vaikas, ateidamas į mokyklą jau turėtų pažinti
raides.“
„<...>parodom per savo programą, kad, mums
neprivalu išmokyti vaiką skaityti, mums privalu jį
paruošti mokyklai, subrandinti, o paruošti skaityti, bet
praktiškai visi mūsų vaikai išeidami skaito <...>.
„...Sūnus pradės lankyti priešmokyklinę grupę, tai kol
kas iš jo elgsenos ir buvimo darželyje nepastebiu, kad
noras eiti į mokyklą būtų jam kažkaip išgaravęs.
..Manau... reikėtų palaikyti tamprų ryšį tarp pedagogų
ir šeimos. Ir aš, pavyzdžiui, džiaugčiausi, kad ...ateitų
iš mokyklos mokytoja į darželį ir susipažintų su vaiku,
su jo gyvenimo ritmu grupėje... nuvestų jį į svečius į tą
pačią mokyklėlę, tiesiog parodytų tą erdvę ...
tėveliams, jeigu yra vyresnių vaikų šeimoje, ateiti su
jais (darželinukais) į mokyklą bent pasiimti vaiką iš
mokyklos, aplankyti...“
„...aiškinti (reikia) tėveliams, kad mes nespaustumėm
savo vaikų, kad leistumėm jiems gyventi tą tikrąją
realią vaikystę, o kai jie ateis į pirmą klasę, jiems ...bus
suteikta galimybė atrasti ir kas yra skaičius, ir kas yra
raidė, ir kas yra knyga... Skatinti tėvelius (reikia), kad
būtų skaitomos pasakos ir knygos vakare, prieš miegą,
kad vaikas neprarastų susidomėjimo pasaka ir išvis
tekstu... knyga...“
,,Apie priešmokyklinį - šeimų informavimas apie
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apie priešmokyklinio
ugdymo programą
padidintų vaiko
ugdymosi dermę.
Bendradarbiavimas
tarp auklėtojų ir
mokytojų.

Darželis - mokykla
kaip viena ugdymo
institucija.

Pusės metų adaptacinis
laikotarpis.

programas. Tada tiek programų, tiek praktikos
lygmenyje būtų gerai.‘‘
„...Svarbu rengti kartu renginius, kviesti į šventes, ką
organizuoja pirmokai, antrokai, ten sporto varžybos, ar
ten kažkokia rudenėlio šventė, ar galiausiai
ekskursijos,...tas bendradarbiavimas tarp pradinio
ugdymo, ikimokyklinio turėtų būti ryškesnis... būsimi
pirmokai,... kad būtų įraukiami į mokyklos gyvenimą
ne paskutinį mėnesį, bet per metus 2,3,4 kartus...
Priešmokyklinukai ėjo į mokyklą, ... pradinukai ėjo į
darželį, pasikeitimais vaikais buvo...“
„...Bendradarbiaujam su darželiais, viename iš jų
kelinti metai... kviečiame būsimus pirmokus į
mokyklą, į ekskursiją, ateina vaikai ir pabuvoja
visose klasėse, direktorės kabinete, sporto salėje ir
valgykloje, pamato visas erdves... po to būna
šeštadieninės mokyklėlės, kur vaikai ir tiesiog
pabuvoja visose pamokose. Visų dalykų mokytojai ...
užsienio kalbos, kūno kultūros ...trumpas pamokėles
praveda jiems, taip pat ir tėvams pravedamos
pamokėlės-paskaitėlės... Rudenį turime metodinius
užsiėmimus kartu su darželio auklėtojomis...
priešmokyklinių grupių auklėtojos ... susitinka ir
ketvirtų klasių mokytojom ir tas pabendravimas,
pasakymas kaip tiems vaikams sekasi... ar viskas
gerai, ko mes tikimės iš būsimų pirmokų...“
„...dėl vaikų mokymosi motyvacijos, tai manau,
darželis - mokykla ir yra tas (geriausias) projektas,
vaikai jau pažįsta savo mokytoją, ir ateina į pirmąją
klasę labai drąsiai. ..Jie pirmoje klasėje mokymosi
motyvacijos tikrai nepraranda...“ „...Viena iš tokių
labai palankių formų, pereinant iš ikimokyklinio į
pradinį, buvimas mokykloje. Kai nėra to bloko
darželis - mokykla, apsilankymai mokykloje,
pasėdėjimas suole, susitikimas su mokytoja,
pamatymas, kad mokytoja tokia pat nuostabi kaip ir
auklėtoja, ir mokytojos tas girdėjimas, išklausymas,
pasakojimo tam tikras laikas, kad vaikas sukauptų
dėmesį, o svarbiausia, kad jis pajaustų, kad mokykloje
taip pat gerai, kaip ir darželyje. Tiek lankymasis
mokyklose, tiek lankymasis saugaus eismo
mokyklėlėje, kurioje yra ir mokyklinis suolas, kur
įdomiai vyksta mokykliniai užsiėmimai. Tai dėmesio
koncentravimui ir ... atsakomybės už tai, kur link tu
eini, suvokimas, labai mobilizuoja vaiką“
„...bent jau mūsų mokykloj tai tikrai yra ta grupinė
veikla, bendradarbiavimas... Skirtumas tarp darželio ir
mokyklos yra tas, kad tėveliai ir mokytojai yra įrėminti
programos, ir neužtenka, kad vaikas kažkokių įgūdžių
įgytų, jis turi įgyti ir žinių. Ir kiekvieną dieną tėvelis
klausia: „ko tu šiandien išmokai,“- tai jau mokyklos
programa... Darželyje vaikams galima liberaliau leisti,
o mokyklos... programos irgi labai intensyvios... Tas
skirtumas ...adaptacinis laikotarpis - pusė metų...“
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Ugdymo įstaigos
bendradarbiavimas su
tėvais.

Yra dermė tarp
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
programų.

„...Mums labai padeda anketos, nes duodame pirmą
dieną tą anketą, kad kokių problemų turi jūsų vaikai,
įrašytų. Aišku, kai kurie tėveliai nutyli... bet kai kurie
tėveliai parašo ten, kas miego sutrikimus turi, kas
šlapinimosi sutrikimus, kalbos sutrikimus ir t.t...
Ypatingai tėvai mėgsta, kad mano vaikas ypatingai
jautrus ir jūs kreipkite dėmesį, jis vienintelis yra...
paskui paaiškėja, koks tas jautrumas - ar tai
hiperaktyvus vaikas, ar turi kokių psichologinių
problemų... “
„...Spalio mėnesį ikimokyklinukų vaikus ir tėvus
supažindinam su būsimais mokytojais, ateina ...
mokytojai ir papasakoja tėvams, ko jie tikisi, kokio
pirmoko jie laukia, kas yra labai svarbu pirmokui...“
„...jie išgirsta iš pradinių klasių mokytojo, jiems
tuomet tampa įtikinamiau ir tuomet mes ugdom vaikus
tais metodais, kurie yra priimtini priešmokyklinėje
grupėje. Ir tokios problemos kaip ir nelieka...“
„...tose mokyklose, kur yra arba priešmokyklinės
grupės, arba darželiai mokyklos, tai iš tiesų tikriausiai
yra ta dermė, nes jie turi kitas sąlygas...“
„...Kuriant ne tik kad priešmokyklinio, bet
ikimokyklinio programą, kadangi esam darželismokykla, tai tikrai skaitėme bendrąją programą
pradinukų, žiūrėjome... pasklaidę programą,
pasirinkome darželio variantą...prie kompetencijų
pasilikome.“
„...Paprašėme X pradinės mokyklos mokytojų, kad
pažiūrėtų mūsų priešmokyklinio ugdymo programą ir
gavome labai vertingų patarimų, ir atsižvelgėme į tuos
patarimus. Tai tas projektas tikrai ir darželiams, ir
mokykloms yra labai naudingas, nes tampriai siejasi su
mūsų vaikų mokymosi sėkme mokykloje...“
„...Mūsų mokykloje tai yra taip, kad mes iš tiesų esame
priešmokyklinio ugdymo programą peržiūrėję, ir tai,
ką jie jau žino, ir į ką mes turėtume... atkreipti dėmesį,
mes žinome, bet giliai labai nenagrinėjome, o
susitikimuose su auklėtojomis mes kalbame, ko jie
moko, ko išmoko, kaip ugdo, ir mes išreiškiame savo
nuomonę, ko mes norėtume, į ką atkreipti dėmesį...“

Vaiko branda.

„... Labai svarbu, kad jie išeitų (į mokyklą) laiku.
Tikrai yra tokių šviesių vaikų, kuriems šeši metai, ir į
mokyklą pats tas...“

Konkrečių
individualių ir
socialinių gebėjimų
įgijimas.

„...reikėtų tokio konkretumo darželyje pereinant į
mokyklą...išmokykite jį, jeigu kėdę atitraukė - tai tu
išmok ją pritraukt. Nu, elementoriškų dalykų... jeigu
apsirengt, tai reikia ne tik tais lipdukais (batus)
susitvarkyt ir susivarstyt...(svarbu) higieniniai įgūdžiai,
bendravimas su draugu, ne aš vienas, kolektyve...
atrodo ir elementaru, bet kiek čia reikia padėt. Čia
neužtenka priešmokyklinės grupės, čia reikia nuo 5
metų...“
„...Turėtų vykti tradiciniai, sisteminiai, labai gerai
apgalvoti (susitikimai), kad tėvai surašytų

Bendravimo tarp tėvų
ir pedagogų formos,
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būdai.

Gerosios patirties
viešinimas.

Vaiko tranzito
problemos

Nėra dermės tarp
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
programų
Nepagrįsti tėvų
reikalavimai dėl
ugdymo turinio, būdų

Trūksta tėvų
pedagoginio švietimo
(Tėvai nežino ko
reikia, kad vaikas
sėkmingai mokytųsi)

Aukštesnė ugdymo
pakopa daro spaudimą
žemesnei ugdymo
pakopai
Mokytojai į pirmą
klasę atsirinkinėja jau
mokančius skaityti
vaikus.
Neatsižvelgiama į
vaiko brandą.

(klausimus), kad mokytojos apgalvotų, apjungtų tuos
klausimus, kad tos trys šalys - šeima - darželis pradinė mokykla (susitartų). Nes visiems rūpi... kaip
vaikas jaučiasi...“
„...Lietuva irgi turi savo be galo gerą patirtį, ...tos
dermės reikia ieškoti, dažniau susitikti, kad tėvai,
pradinių klasių mokytojai, priešmokyklinio ir
ikimokyklinio pedagogai galėtų laisvai burtis į
forumą, kuriame būtų kalbama, tos idėjos palaikomos,
tikrai yra aktyvių tėvelių, kurie jungtųsi į bendrą talką
švietimo bendruomenei ir visai visuomenei...“
„...Bet reikėtų kažkokiu būdu, ...padaryti, kad visa
geroji praktika būtų spaudoje, ypatingai regioninėje, ir,
be abejo, tam tikrose visuomenės informavimo
priemonėse būtų nušviesta...“
„...kai yra atskira pradinė mokykla, tai tikrai galiu
teigti kad, nesižvalgome į darželio programas,
tikriausiai ir darželiai nesižvalgo į mūsų programas... „
„...Tėvų pozicija nėra gera. Todėl, kad darželyje
smaugia vargšes auklėtojas - rašykit raides ir skaičius,
o žinome, kad to visiškai nereikia...“
„... Ir jie taip reikalauja, kad tos auklėtojos... sodina
vaikus, visą grupę, ir daro, kaip jūs sakote, kaip
mokykloje. Tas mokymo būdas atsiranda. O tada tėvai
tampa labai ... patenkinti. Tai aš netgi galvočiau, kad
reiktų paskaitas tėvams paskaityti privaloma tvarka, ...
kurie turi vaikus, einančius į pirmą klasę. Nes tėvų
švietimas pas mus labai šlubuoja.“
„...Ir ateina tie vaikai dėl 2 priežasčių, kaip sakiau:
arba tėvai sugalvoja, kad jis yra genijus - skaito, rašo ir
skaičiuoja iki 1000, tai ką jam veikti tam daržely. O
tai, kad jisai nemoka, negali dar tiesiog išsėdėti ramiai,
negali sukaupti dėmesio, nes jam dar nesubrendo jo
kūnas ir psichika, jeigu jisai neturi darbinių įgūdžių,
jeigu rankytės neišsilavino, kad kirpti ar ten rašyti
galėtų, ir atsiranda galybė problemų. Galybė. Va, šito
tėvai nesupranta, ir jie grūda tą vaiką į tarnybą.
Tarnyba, kaip jūs sakote, prispausta prie sienos
kažkaip pasirašo, ir tada pas mus ateina, ir mes irgi
bandom atkalbinėt, bet, nu, mes būnam labai blogi...“
„Pradinių klasių mokytojai sako, kad pagrindinių
klasių mokytojai turi užtikrinti, kad vaikai būtų gerai
parengti egzaminui, tada vaikus ves į mūsų mokyklą. Ir
jie susitikinėja su pradinukais, ir juos egzaminuoja,
kaip jūs parengsite vaikus egzaminui – pradinukus.“
,,Kai mokytojai į pirmą klasę atsirinkinėja vaikus, jau
mokančius skaityti, tai yra baisus dalykas. Ir kas jiems
leidžia atsirinkinėti. Aš manyčiau, kad mokytojas geras
tas, kuris priima vaikus, nemokančius nei skaityti, nei
rašyti, ir išmoko per tam skirtą laiką.‘‘
„...O jis (pirmaklasis) visai netinka, nes jisai
skaičiuoja, rašo, viską po stalu palindęs, nes jis dar
negali (mokytis)... man artimiausi klausimai -
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Vaikai nėra įgiję
pakankamų socialinių
įgūdžių.

Socialinių gebėjimų
stokos nepripažinimas.

Klaidingas ugdymo
teorijos
interpretavimas.
Vaikų perkrovimas
ugdymo turiniu.

Vaiko raidos
specifikos slėpimas
nuo pedagogų (trukdo
pažinti vaiką).

neišstumti vaikų per anksti į mokyklą...“
„...Ar, sakykim, kalbos sutrikimų, vaikutis mažulėlis
ten švepluoja, ir vis tiek į mokyklą. Aš visada tėvus
agituoju - jeigu yra bent vienas kažkoks kabliukas, geriau palikime...“
„...Išstumia tuos savo mažulėlius. Kad ir ne į temą, bet
pasakysiu (..) per anksti išvaryti vaikai į mokyklą
blogiausią padėti pajunta 6 - 7 klasėj...“
„...Mergaitė baigė 4 klases šiuolaikinės mokyklos
centre, nueina į Jėzuitų gimnaziją. Puikiai įstoja pirmu
numeriu. Viskas tvarkoj, kaip jūs minėjot, 6-7 klasėj
nuolatiniai vizitai pas psichologus. Su bendraamžiais
nėra jokio kontakto, nes ji yra vaikas, interesai skiriasi,
pomėgiai skiriasi, yra baisi problema, ir mama sutikta
gatvėj, verkia, kokią aš padariau klaidą...“
„...Atėję į mokyklą jie nemoka kolektyviai klausyti“.
„...Socialinės brandos taip pat pasigendame“.
„...Nes kai ateina tėveliai, atneša dokumentus į pirmą
klasę ir sako: oj, bet ar jis (vaikas) turės čia ką veikti
pirmoje klasėje: jis jau skaito, rašo. Tuomet labai
paprastai paklausiu: „ jūsų vaikas moka užsirišti šaliką
išeinant į kiemą? Pats savarankiškai moka susiraišyti,
susivarstyti batelius? ... Ar moka vaikas būti kartu,
pasidalinti kažkuo, išbūti 35 minutes veikloje? ... Kada
pradedi diskutuot, sako: „tikrai gal ir turės ką veikti
pirmoje klasėje".
„... Tėveliai dažnai suvokia tą laisvojo ugdymo
paradigmą kaip visišką laisvę vaikui be
atsakomybės...“
„...Labai tėvai apkrauna vaikus, labai nori iš jų
vunderkindus... užsirašo į penkis būrelius, tai kai būna
pirmieji susirinkimai, (aiškiname), kad maksimum - du
būreliai, užtenka vieno, nes taip vaikai ateina į naują
aplinką, ir tie būreliai jų neišlavins, kaip norėtų
tėveliai...“
„...problema, kada tėveliai slepia (vaiko) problemas, ...
kai atvedami vaikai į lopšelį, ir nepasako auklėtojai,
kad yra bėda, ir kai vaikas alpsta, miršta jau ant rankų,
jam yra didžiulis priepuolis, auklėtoja nebežino, ką
daryti, kadangi ji nežino, dėl ko ta priežastis kyla...“

Ketvirtasis analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programose nurodytų ugdymo(si) aplinkų, sąlygų ir priemonių, pedagoginių technologijų
atitiktis tikslams bei plėtojamoms kompetencijoms.
Kalbėdami apie programų dermę, sutelktų tikslinių grupių dalyviai pabrėžė, kad dermės
siekti trukdo vadovėliai ir kitos mokymosi priemonės: mokydami vaikus mokytojai
orientuojasi ne į programą, bet į mokymosi priemones; tuo tarpu vadovėlių autoriai nesistengia,
kad vadovėliai visiškai atitiktų programą; alternatyvūs vadovėliai nedera tarpusavyje ir kelia
problemų mokiniui, pereinančiam iš vienos mokyklos į kitą; dalykininkai daro neigiamą
poveikį vadovėliams. Informantai atkreipė dėmesį, kad mokytojai praktiniame darbe dažnai
nesivadovauja programomis - teiginiai ,,Matote, dar yra problema - programa, kokia ji
bebūtų tobula, mokytojas turi turėti masę pasirinkimų, kad realizuotų ją. Pavyzdžiui, aš matau
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tiek tos programos, kiek jos realizavimo problemas“, ,,O pradinukų mokytojai neretai vis dar
svarbiausia, kad vaikai iškaltų gramatikos taisykles ir be klaidų rašytų. Jaunus pedagogus
dažnai veikia aplinka, į kurią jie patenka.‘‘ Šias informantų mintis pagrindžia R. M. Niculescu
(2010) išskirta požiūrio į programas perspektyva - pedagogo perspektyva. Šiuo požiūriu
mokslininkė pateikia sampratas: suprastas ugdymo(si) turinys - kaip pedagogas supranta ir
priima programas, mokomas turinys - pedagogo požiūrio ir meistriškumo nulemtas programos
įgyvendinimo lygis.
Kita vertus, sutelktų tikslinių grupių informantai pastebėjo laimėjimą - mokymosi
priemonių ugdymo individualizavimui pakanka. Pateikė įdomios užsienio patirties apie tai, kad
ugdymo priemonės yra kelių lygių, kaip ir vertinimas - ,,Yra tokie sąsiuviniai. Vaikai turi
sąsiuvinius nuo 5 metų. Vieną sąsiuvinį išėjo ir toks grafikas kabo ant sienos: vienas tokį
sąsiuvinį išėjęs, kitas - kitą sąsiuvinį. Ten yra laipteliai.“
Sutelktų tikslinių grupių dalyviai diskutavo apie ugdymo(si) technologijas. Informantų
nuomone, ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme pats svarbiausias vaikų ugdymo(si)
būdas yra žaidimas ir įsitraukimas į kitas veiklas. Pirmoje klasėje taip pat turėtų būti nemažai
prasmingo žaidimo - teiginys: "Pradžioje mokykloje vaikai irgi žaidžia. Tik aš nepripažįstu
žaidimo dėl žaidimo. Nes vis tik pradinukai kai kur perdaug žaidžia, karpo, klijuoja per
gimtosios kalbos pamoką, ir labai daug gaišta laiko. Taip neturėtų būti. "Manau, kad pirmos
klasės pateisina priešmokyklinukų lūkesčius. Nes tai tie būdai, kurie taikomi ir darželyje, ir
mokykloje, yra glaudžiai susiję... žaidimas, kuris pirmoje klasėje irgi dažnai taikomas... „
Informantai išsakė požiūrį, ugdymui reikėtų daugiau panaudoti informacines technologijas
"Liverpulyje užeiname į vieną klasę - pilna kompiuterių, vaikai dirba. Pasižiūriu į kompiuterį,
kiekvienas vaikas vis kažką kitą daro. Nesimato, kad ji kažkaip kitaip dėstytų, vaikšto tarp tų
vaikų nuo vieno vaiko prie kito. Mokytojos ir klausiu: matau, skirtingai jie kažką veikia, kaip
čia taip yra? Ji iš karto man ir sako: bet jie ir negali vienodai daryti, jų skirtingi poreikiai,
skirtingi gebėjimai." Ugdymui reikėtų taikyti reflektyvųjį planavimą.
Kaip netinkamas vaiko ugdymo(si) technologijas informantai įvardino netikslingą,
neefektyvų žaidimą, frontalųjį ugdymą. Mokytojai norėtų, kad ir priešmokykliniame ugdyme
jau būtų pamokėlės „...norėtųsi, kad gal darželiuose būtų kad ir labai trumpos pamokytės, bet
privaloma būtų. Nes pas mane atėjo į klasę mokinys, kuris pirmoj klasėj man ištisai sakė
"nunuoru, nunuoru dirbti", jam pasirodo buvo leista nenorėti darželyje ...leisdavo jam žaisti...
Mes mokėmės, kad mokykla yra tai, ką reikia daryti, o ne tik ką „noriu-nenoriu“... Man atrodo,
kad darželyje truputėlį reikėtų jiems paaiškinti, kad bent dalį laiko, kiek jie gali pagal savo
amžiaus tarpsnį, brandą, jie turėtų tai daryti...“
Vadinasi, informantų nuomone, ugdymo(si) aplinka, mokymosi priemonės ir
pedagoginės strategijos turi daug įtakos programų dermei.
24 lentelė
Programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjų praktikų,
švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktos tikslinės grupės tyrimo duomenys
apie programose fiksuojamų ugdymo(si) aplinkų, sąlygų, priemonių, pedagoginių strategijų
atitiktį tikslams ir kompetencijoms
Kategorija
Subkategorija
Teiginiai

Vadovėlių
neatitikimas
programoms

Mokydami vaikus
mokytojai orientuojasi ne į
programą, bet į mokymo
priemones.

,, Kai rašėme programą, sakėme teikite pastabas, ką
jūs ten matote. Mokytojai sakė - jūs pamiršot įdėti tą
ir tą - vadovėlyje yra, o programoje - ne. Jūs
pamiršote į programą įkelti tai, kas yra vadovėlyje.
Net puslapius mums nurodydavo. Taigi, svarbu ne
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Vadovėlių rengėjams nėra
reikalavimų tartis dėl
ugdymosi turinio dermės.
Pradinėms klasėms skirti
vadovėliai neugdo
matematinės kalbos,
dažniausiai vadovaujasi
pavyzdžio metodu, todėl
ne visai atitinka programą.
Didelė ugdymo
suderinamumo problema
kyla dėl mokyklose
naudojamų alternatyvių
vadovėlių, kai vaikas
pereina iš vienos
mokyklos į kitą.

Dalykininkai daro
neigiamą poveikį
vadovėliams.
Vadovėlių autoriai
nesistengia, kad
vadovėliai visiškai atitiktų
programą.

Vadovėlių
atitiktis
programoms

Mokymosi
individualizavimui
parengta pakankamai
priemonių.
Užsienyje net mokymosi
priemonės pritaikytos
pažangos „laipteliams“.

Praktinis darbas
vadovaujantis ir
nesivadovaujant
programomis

Darželyje dirbama
įdomiau ir
kryptingiau negu
mokykloje.

„išeiti“ programą, o „išeiti“ vadovėlį.“
,,Jokių nėra reikalavimų vadovėlių rengėjams, kad
jie susitartų.“
,, Mokytojas nežiūri programos. Mokytojas žiūri į
vadovėlį. O pradinio ugdymo vadovėliuose nėra
tradicijų ugdyti matematinę kalbą.“

,,Vadovėlių atsirado daug, ir programos parašytos
koncentrais, reiškia 2 metai lyg ir garantuoja, kad tu
tą kursą išeisi. Bet laike 2 metų galima visiškai kita
temų dėstymo seka. Jeigu vaikas, sėdėdamas vienoje
mokykloje, nusprendžia atsidurti kitoje mokykloje.
Atsidūręs kitoje mokykloje jis gauna kitą priemonę.
Dalį temų jis jau išėjęs, o dalį jis niekada ir neišeis,
nes neatitinka vadovėlis. Tada ir kyla klausimas, kas
su tuo vaiku turi užsiimti? Tai gerai, jei toks vaikas
yra mokslus, dar galima kažką padaryti, priešingu
atveju – problemos didžiulės. Mokytojai anksčiau
tokios problemos nekėlė, dabar pradeda kelti, kad
tai yra siaubinga problema. Gerai, jei tai praėjo du
mėnesiai, bet jeigu praėjo metai, ir, pavyzdžiui, yra
labai didelis neatitikimas kažko kažkur, iš tikrųjų
yra problema.“
,,Vadovėlio ir programos santykį nulemia
dalykininkai su savo kalba, su savo klausimais, į
kuriuos žino vienintelį teisingą atsakymą. Ir jokių
interpretacijų.“
,,Kiek aš matau ir žinau, ekspertams sunku įrodyti
vadovėlių autoriams, kad kažkas neatitinka
programos. Jie dažniausiai sako, va čia tikai tiek, o
visą kitą darbą padarys mokytojas, kad atitiktų
programai. Bet jei mokytojas nėra toks tobulas, tai
jisai nieko ten daugiau ir neįžvelgia. Ir nieko tada
nepadaro.“
,,Yra individualizavimas. Tam yra knygos, yra
papildomi vadovėliai, papildomi darbai.“

,,Yra tokie sąsiuviniai. Vaikai turi sąsiuvinius nuo 5
metų. Vieną sąsiuvinį išėjo, ir toks grafikas kabo ant
sienos: vienas tokį sąsiuvinį išėjęs, kitas - kitą
sąsiuvinį. Ten yra laipteliai.“
„<...> manau, kad darželyje dirbama žymiai
įdomiau ir kryptingiau, ir siekiama rezultato.“
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Ugdymo(si)
individualizavimo
būtinumas

Mokytojas turi suprasti ir
tinkamai realizuoti
programas.

,,Matote, dar yra problema: programa, kokia ji
bebūtų tobula, mokytojas turi turėti masę
pasirinkimų, kad realizuoti ją. Pavyzdžiui, aš matau
ne tiek tos programos, kiek jos realizavimo
problemas.‘‘

Stebimas didelis
neatitikimas tarp ugdymo
programų ir praktikos.

,,Taigi, matome neatitikimą tarp programų ir
praktikos. Ir dabar nuspręskime, ką reikia daryt, kad
tai pakeisti.“

Pradinių klasių mokytojai
neturėtų akcentuoti
gramatikos taisyklių
iškalimo, nes to
programos nereikalauja.
Mokytojai nežino, kaip
toliau mokyti į mokyklą
atėjusius skaityti ir
skaičiuoti mokančius
vaikus.

,,O pradinukų mokytojai neretai vis dar svarbiausia,
kad vaikai iškaltų gramatikos taisykles ir be klaidų
rašytų. Jaunus pedagogus dažnai veikia aplinka, į
kurią jie patenka.‘‘

Programose
formuluojamas ugdymo
individualizavimo
principas.
Būtina individualizuoti
ugdymą.

,,Individualizavimas parašytas tuose dokumentuose,
kuriuos pasirašė švietimo ministras. Įvadinėje dalyje
parašyta.“

Mokytojui
rekomenduojama pažinti į
mokyklą atėjusį vaiką ir
atsižvelgti į jo turimą
patirtį
Į mokyklą ateina vaikai,
mokėdami naudotis
kompiuteriais, naršyti
internete.
Darželyje ugdymo
procesas yra
individualizuojamas,
o mokykloje ne.
Tėvai nemoka
priimti vaiko
individualumo.

Tinkamos
ugdymo(si)
technologijos

Pradinio ugdymo
pradžioje vaikų ugdymuisi
turėtų būti taikomas
prasmingas žaidimas.
Ikimokyklinio ir

,,Bet dabar yra dalis vaikų, ir nemaža dalis, kurie į
mokyklą ateis mokėdami skaityti. Ir tėvai susiduria
su problema, kad mokytojai nežino, ką su jais toliau
daryti. Maždaug, viską moki, tai sėdėk, ir
netrukdyk.‘‘

,,Mokytojas turi atsižvelgti į kiekvieną vaiką.
Individualizavimas būtinas. Net ir vadovėliai tam
pritaikyti.“
„Vaikams, kurie ateina iš šeimos, spragoms
užpildyti pradinio ugdymo programoje nėra.
Akcentuojamas vaiko pažinimas, kad į kiekvieną
atsižvelgtų. Aš, pavyzdžiui, rašydama pirmos klasės
mokytojo knygą iš karto parašiau, kaip pažinti vaiko
kalbinius gebėjimus. Tai aiškinau mokytojams. Bet
ar į tai žiūri jie, ar ne, nežinau.“
,,Kompiuteriais visi jau moka nuo trijų metų. Mes
peikiame mokytojus, kad jie atsilieka. Mes pačios
atsiliekam. Nes mes nekalbam apie tai, kaip vaikai
ateina į mokyklą mokėdami naršyti internete, žaisti
kompiuterinius žaidimus.“
<...>individualizuojam ugdymo procesą,
atsižvelgiam į vaiko pasiekimus, <...>mes skiriam
dėmesį kiekvienam vaikui, nors tų vaikų yra net 28.
Iš tikrųjų, individualizavimas šio proceso nelabai
taikomas mokykloje...“.
„Tėvai nemoka priimti to vaiko individualumo.
Ugdomąjį darbą pradedu ne nuo vaikų, o nuo tėvų,
nors jie nenori klausyti tų dalykų“.
„Vaikas tikrai individualybė“.
,,Pradžioje mokykloje vaikai irgi žaidžia. Tik aš
nepripažįstu žaidimo dėl žaidimo. Nes vis tik
pradinukai kai kur perdaug žaidžia, karpo klijuoja
per gimtosios kalbos pamoką ir labai daug gaišta
laiko. Taip neturėtų būti.“
,,Vienas iš pagrindinių, tiek ikimokykliniame, tiek
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priešmokyklinio ugdymo
pedagoginės technologijos
yra vaiko žaidimas,
skatinimas pasirinkti
veiklą.
Žaidimas kaip mokymosi
būdas pirmoje klasėje.

Informacinių technologijų
taikymas sudaro sąlygas
individualizuoti ugdymąsi.

Aplinkos kūrimas
priklauso nuo vaikų
amžiaus.

Netinkamos
ugdymo(si)
technologijos

Priešmokyklinėje grupėje
sudėtingesnis ir
kūrybiškesnis ugdymo
procesas sudaro galimybes
vaikams lyderiauti, kurti
projektus, įvairius
kūrybinius darbus.
Pasaulio pažinimui
praktikoje taikomos
netinkamos pedagoginės
technologijos.
Žaidžiant, improvizuojant
kartais prarandamas
ugdymosi tikslingumas.

Pradinio ugdymo
praktikoje dominuoja
darbo su visa klase būdai.
Pamokėlės kaip ugdymo
forma

priemokykliniame ugdyme ilieka ˛aidimas,
veiklos, skatinimas vertinti ir, kiek įmanoma,
įsivertinti. Tas pozityvus požiūris.“
Manau, kad pirmos klasės pateisina
priešmokyklinukų lūkesčius. Nes tai tie būdai, kurie
taikomi ir darželyje, ir mokykloje, yra glaudžiai
susiję... žaidimas, kuris pirmoje klasėje irgi dažnai
taikomas... „
,,Liverpulyje užeiname į vieną klasę – pilna
kompiuterių, vaikai dirba. Pasižiūriu į kompiuterį,
kiekvienas vaikas vis kažką kitą daro. Nesimato,
kad ji kažkaip kitaip dėstytų, vaikšto tarp tų vaikų
nuo vieno vaiko prie kito. Mokytojos ir klausiu:
„matau, skirtingai jie kažką veikia, kaip čia taip yra?
Ji iš karto man ir sako: „bet jie ir negali vienodai
daryti, jų skirtingi poreikiai, skirtingi gebėjimai.‘‘
„Tai atsižvelgiant į vaiko amžių ir aplinka yra
kuriama, mūsų ankstyvojo amžiaus grupėse yra
baseinai su kamuoliukais mažiems vaikams, didesni
žaislai, mano priešmokyklinėje daugiau jau
dalijamosios medžiagos, daugiau žaidimukų
smulkiai motorikai“.
„Labai žiūrima į saugią aplinką“.
„Toks nedidelis skirtumas, kad leidžiama
(priešmokyklinėje grupėje) lyderiauti vaikams,
vaikai gali sukurti ir savo projektą, vadovauti
žaidimams... Ikimokyklinukų grupėje tai būna gana
retai. Beveik tik priešmokyklinėje grupėje vaikai
gali kurti temas“.
,,Taip yra, matyt, todėl, kad jos kažkaip nesusigaudo
jame ir nesupranta kažko, bet jos vis tiek bando.“

,, Žaidimo elementų tikrai yra, tąsa yra. Jauni
pedagogai ilgainiui išlaisvėja. Tas improvizavimas
apgaulingas, atsiranda užsižaidimo, ir tada būna
didelės duobės, nes daro tai, kas įdomu, kas patinka
pačiam mokytojui, o tai, kas nepatinka,
praleidžiama.‘‘
,,Pradinėje mokykloje kaip ir daugiau taikomas
frontalinis ugdymas, gal ir priešmokykliniame mes
jau pereisime prie frontalinio.“
„...norėtųsi, kad gal darželiuose būtų kad ir labai
trumpos pamokytės, bet privaloma būtų. Nes pas
mane atėjo į klasę mokinys, kuris pirmoj klasėj man
ištisai sakė "nunuoru, nunuoru dirbti", jam pasirodo
buvo leista nenorėti darželyje ...leisdavo jam žaisti...
Mes mokėmės, kad mokykla yra tai, ką reikia daryti,
o ne tik ką „noriu-nenoriu“... Man atrodo, kad
darželyje truputėlį reikėtų jiems paaiškinti, kad bent
dalį laiko, kiek jie gali pagal savo amžiaus tarpsnį,

112

Reflektyvus
planavimas

Mokymo procesas
turi būti pirmoje
klasėje, bet ne
darželyje
Užsienyje mokytojai
planuoja ir reflektuoja
kiekvieno vaiko
ugdymąsi.

brandą, jie turėtų tai daryti...“
„Mes akcentuojam, kad vaikas turi būti
savarankiškas, fiziškai brandus“. „<...> Yra ta
pirma klasė, tai ten jis ir turi mokytis“.
,,Mačiau, tiek smulkiai suplanuota, viskas guli ant
stalo, ką darys. Surašyta raštu tikslai ir visa kita.
Sako, aš dar jaunas mokytojas, ir man dar reikia
labai detaliai. Bet ugdymo procese tai nesimato,
žmogus vaikšto, dirba, net nepamatai, kaip jis ten
paukščiukus padeda. Jis reflektuoja ir dar sugeba
nepastebimai ženklus pasidėti.“

Penktas analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programose esančių įtraukiančiojo ugdymo(si) sisteminių elementų dermė
Sutelktos tikslinės grupės dalyviai diskutavo apie ugdymo(si) pritaikymus vaikams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie galėtų būti programose, nes šiuo metu,
informantų žodžiais, "bendrosiose programose neegzistuoja nei gabus, nei su kitais
nespėjantis vaikas".
Informantai išreiškė mintį, kad vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
galėtų būti pritaikomi ugdymo(si) tikslai. Į tikslus reikėtų įtraukti siekį padėti vaikui,
turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, tapti oria asmenybe.
Informantai išsakė tokias mintis apie ugdymo(si) pritaikymą šiems vaikams: reikia
sudaryti jiems tinkančias ugdymo(si) sąlygas, reikia vaiką pažinti, su juo bendrauti jam
priimtinais ir suvokiamais būdais, individualizuoti ugdymą.
Diskutuojant apie vertinimą, išsakyta visa eilė minčių: mokytojui labai svarbu pažinti
vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybes ir teikti pagalbą, mokytojai turėtų
gebėti pasirengti pažangos vertinimo “laiptelius” specialiųjų poreikių vaikams, nustatyti,
kurioje veiklos srityje jis atsilieka, tačiau jam turėtų būti padedama pažinti vaikus.
25 lentelė
Programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjų praktikų,
švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktos tikslinės grupės tyrimo duomenys
apie programose fiksuojamo įtraukiančiojo mokymosi sisteminių elementų dermę
Kategorija
Subkategorija
Teiginiai

Spec.
ugdymosi
poreikių
vaikų tikslai

Svarbu garantuoti vaiko,
turinčio specialiųjų
ugdymosi poreikių,
orumą.

,,Specialiųjų poreikių vaikams svarbu tapti oria asmenybe.‘‘

Vaiko, turinčio
specialiųjų ugdymosi
poreikių, pasiekimų
vertinimas turėtų būti
vykdomas pagal
pritaikytus tikslus.
Vaikams, turintiems
specialiųjų ugdymosi
poreikių, reikia pritaikyti
ugdymo tikslą.

,,Ir tada ten pritaikomi tikslai, tur būt, ir pagal tikslus
vertinama.‘‘

,,Specialiųjų poreikių vaikams reikėtų pritaikyti tikslą. Ir
jeigu jis pritaikytas, tai viskas gerai.‘‘
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Ugdymosi
pritaikymas
spec.
poreikių
vaikams

Visa švietimo sistema
turi būti pritaikyta
vaikams, turintiems
specialiųjų ugdymosi
poreikių.

,,Atradome, kad prie mokymosi strategijų, prie aplinkų
galime įdėti. Prie vertinimo - dar reikia jiems pritaikyti tą
pirmą žingsnį. Arba vertinimo instrumentai - jiems lieka tik
stebėjimas, ne testai.“

Į švietimo sistemą
natūraliai integruojami
tik nedidelių ugdymosi
poreikių turintys vaikai.

,,Jie yra didelių, labai didelių, vidutinių ir nedidelių
ugdymosi poreikių turintys vaikai. Pastarieji čia „telpa“, o
kurie neturi didelių poreikių ar tik tam tikrose srityse
didesnių ugdymosi poreikių, kurie negali net iki minimumo
pirmo žingsnio žengti, tai jie čia tada „netelpa“.“
,, Be to, specialiųjų poreikių vaikui svarbu, kaip jo
paklausi.‘‘

Svarbu individualus
komunikavimas su
vaikais, turinčiais
specialiųjų ugdymosi
poreikių.
Vaikui, turinčiam
specialiųjų ugdymosi
poreikių, reikia
individualizuotai teikti
paramą.
Bendrosiose programose
neegzistuoja nei gabus,
nei su kitais nespėjantis
vaikas.
Mokytojai
neindividualizuoja
mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdymosi.

Įtraukiančiojo
ugdymo(si) sąlygos.

Spec.
poreikių
vaiko
pažinimas ir
vertinimas

,,Bet visa tai, kas vyksta klasėj, jis išvis nieko nedaro. Jis
nieko nesupranta, kas ten vyksta. Bet jam duodi atskirai, tik
dar sunkiau, kad ir tuos pačius kengūros uždavinius, ir jis
viską padaro, viską supranta. Tai studentei buvo didžiulis
iššūkis, kaip iš jo visa tai išgauti, kaip paklausti, kad gautų
atsakymą.‘‘
,,Yra rašomos bendrosios programos, bet tose bendrosiose
programose gabus arba stipriai pažengęs vaikas,
nebeegzistuoja. Kaip jam užtikrinti ugdymąsi.‘‘
,, Čia pat esanti super gera mokytoja sako: „Mūsų
mokykloje, va tie du vaikai, aš tai su jais nieko nedirbu, jie
specialiųjų poreikių, jie pas mane tik sėdi ir viskas. Aš
neturiu jiems laiko, jų net du klasėje. Pas mane 24 vaikai.“
Ten, kur lankėmės Liverpulyje, klasėje buvo 36 vaikai ir
tarp jų daug su spec. poreikiais. Mokytojams net toks
klausimas nekyla. Kai su danu kalbėjome, jis sakė, aš net
neįsivaizduoju, kad mokytoja taip galėtų sakyti.‘‘
„ugdymo institucija taikosi prie vaikų poreikių
abipusės (tėvų ir pedagogų) tolerancijos kitai kultūrai
stiprinimo poreikis,
konkretaus vaiko pasiekimų aprašo poreikis“;

Mokytojui yra iššūkis
mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių, skaičiaus
didėjimas mokykloje.

,,Dabar tų vaikų skirtingumas tik didėja. Ir tas vargšas
mokytojas išvis nežino, ką daryti.“

Mokytojui svarbu pažinti
mokinio, turinčio
specialiųjų ugdymosi
poreikių, galimybes.

,,Viena studentė grįžo iš praktikos ir papasakojo apie vieną
spec. poreikių vaiką. Jo niekaip nesisekė išmokyti. Ir jai
pasiūlė užsiimti tuo vaiku. Jinai bandė visais įmanomais
būdais derintis prie to vaiko, ko jis nori, ir panašiai. Ir
rezultatas - jinai sako, kad aš atradau, kad jis toks gabus, kad
aš trečiakursė studentė nesugebu taip daryt, kaip jis. Jo
reikia tam tikru būdu paklausti ir tam tikru būdu gauti
atsakymą. Pvz., jis problemų sprendimo strategijas, ir
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Būtina pažinti mokinius,
turinčius specialiųjų
poreikių, ir teikti jiems
pagalbą.
Mokytojui turėtų būti
padedama pažinti
mokinius, turinčius
specialiųjų ugdymosi
poreikių.
Iki pirmojo laiptelio, už
kurį gaunamas teigiamas
įvertinimas, vaikams,
turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, dar
gali būti daug pažangos
laiptelių.
Mokytojai turėtų gebėti
pasirengti pažangos
vertinimo “laiptelius”
mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi
poreikių.
Mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi
poreikių, atsilieka tik tam
tikrose dalyko turinio
srityse.

Nustatyti sritis, kuriose
atsilieka mokiniai,
turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių, turėtų
pedagogai ir švietimo
pagalbos specialistai kaip
komanda.

Įtraukiančiojo
Problemos dėl vaiko
ugdymosi
ugdymo(si) poreikių.
problemos

skaičiavimus tokiu žaibišku greičiu atlieka. Lygiai taip pat ir
dviženklius, triženklius skaičius.“
,,Programų struktūrinės sandaros lentelėje reikėtų surasti
vietą "vaiko pažinimas ir pagalba". Tiesiog mokytojams
labai sunku atpažinti tuos visus dalykus. Ir vaikams reikia
bendradarbiaujančios aplinkos, kad žmonės vienas su kitu
kalbėtųsi. Reikia bendradarbiavimo kultūros.“
,,Tas vaikų pažinimas labai svarbus. Tas pažinimas yra ne
vieno mokytojo atsakomybė.“

“Specialiųjų poreikių vaikams iki minimalaus pasiekimų
lygmens, kuris žemiau brūkšnio, t.y. visiškai nepadaręs
pažangos, dar yra aštuoni laipteliai. Ir dar gali vaikas tuose
aštuoniuose laipteliuose siekti pažangos. Gali gauti teigiamą
įvertinimą toje visoje bendroje sistemoje.”
„Mokytojus reikia mokyti pasirengti tuos „laiptelius“
specialiųjų poreikių vaikams.“

,,Mes pastebėjom, kad vaikai ne matematikoj atsilieka, bet
tam tikrose matematikos srityse. Pvz., pradinukai atsilieka
vienintelėje dalyje - paprastos trupmenos. Reiškia, paprasta
trupmena yra absoliuti abstrakcija. Ir jie jos nesupranta. Visi
kiti tai supranta, o tie, kurie patys silpniausi, niekaip
nesupranta paprastosios trupmenos“. „Bet kai mes
pradėjome nagrinėti, kokiose srityse tai atsiranda, tai visos
sritys yra susijusios su abstrakčiu mąstymu. Reiškia, viskas,
kas yra vadinama ta grynoji matematika, jiems yra sunku.
Bet ir matematikoje yra sričių, kur jie gali gerai reikštis.“
,,Dėl matematikos ir lietuvių kalbos neskiriame dėmesio
visoms kitoms sritims. Gal tada įrašyti prie aplinkos.
Svarbu pedagogų ir spec. pedagogų bendradarbiavimas, ar
bendradarbiavimo kultūra.“

„...Be abejo, mokykla visgi taikosi prie vaiko, koks jisai
ateina...“
„...Tiesiog čia toks pastebėjimas dėl kitatikių: griežtai
atsisako švęsti šv. Velykas, tam tikrus piešinius piešt, tiesiog
vyksta konfliktas iš tėvų pusės, nes jie konfliktiškai
nusiteikę... “
„...aprašas turėtų būti labai konkretus, labai tikslingas ir
labai aiškus. Ne tai, kad ten tas vaikas linksmas, draugiškas,
mes tai galbūt pamatysim pačios, bet (reikia) išvardinti
problemas. Jūs jau jas matėte, vaikas darželyje buvo 4-5
metus, ir, iš tikrųjų, mums prireikia pusmečio, kad mes
pamatytumėm, pažintumėm ir suteiktumėm tą pagalbą. Ir ta
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Žinių stygius dvikalbių
vaikų ugdymo
klausimais kelia
problemų programų
rengėjams.
Vaikui, turinčiam
specialiųjų ugdymosi
poreikių, reikia
individualizuotai teikti
paramą ir dėl to neturi
nukentėti sveiki vaikai.

pagalba vėluoja kaip taisyklė...Čia aš kalbu daugiau apie
tuos spec. poreikių vaikus...“
„...Klausimas, ar ne sunkiausia vis dėlto ne kitakalbei,
kitatikei, bet iš darželio atėjus į mokyklą vaikui, kuriam yra
konstatuotas hiperaktyvumas, arba tėvai jau įtarinėjo, o
mokykloj jis išryškėjo...“
„Atnaujinant mūsų programą iškilo problema, kad trūksta
žinių – dvikalbių daug yra. Tiesiog papildyta programa dėl
dvikalbių vaikų“.
„Neįsivaizduoju, kaip reiks dirbti su tais vaikais
(turinčiais protinę negalią, motorikos sutrikimų), jei neliks
padėjėjų. Man gaila sveikų vaikų. Sveiki vaikai nori kitų
žaidimų...“.

Šeštas analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programose numatyto vertinimo atitiktis ugdymo tikslams ir kompetencijoms
Šiuo metu šalyje pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimui naudojami pasiekimų
lygiai yra patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Tačiau pasiekimų lygiai iš esmės
neparodo nuoseklaus vaiko kompetencijų augimo, bet daugiau atspindi turinio įsisavinimo
kokybę. Daug pažangesnis vertinimas, kuris orientuojasi į pažangos „laiptelius“, t.y. nubrėžia
kelią, kuriuo turėtų eiti besimokantis mokinys. Leidinyje „Mokėjimo mokytis kompetencijos
vertinimas“ (2012) išskiriami tokie mokėjimo mokytis kompetencijos pažangos „laipteliai“:
pirmieji žingsniai, einama teisinga kryptimi, jau arti tikslo, įgyjama kompetencija. „Laipteliai“
išskiriami kiekvienam kompetencijos komponentui (nuostatoms, žinioms ir supratimui,
gebėjimams).
Sutelktos tikslinės grupės dalyviai diskutavo apie pasiekimų lygius ir pažangos
„laiptelių“ vertinime problemas. Informantai iškėlė problemą, kad šiuo metu taikomas
vertinimas pasiekimų lygiais nerodo vaiko asmeninės pažangos, nerodo pasiekimų augimo.
Taip pat jie iškėlė problemą, kad vertinimą mokytojai iškraipo, suvokdami jį kaip atitikmenį
vertinimui pažymiais.
Diskutuodami apie pažangos „laiptelių“ įvedimo galimybę, informantai teigė, kad tai
būtų progresyvesnė vertinimo sistema nei pasiekimų lygiai. Jie prognozavo, kad pažangos
„laipteliai“ priverstų iš esmės pakeisti visą ugdymo(si) sistemą, sudarydami sąlygas tikrajam
ugdymo individualizavimui ir skirtingiems mokinių pasiekimams skirtingose ugdymo srityse
nustatyti. Tačiau jie pabrėžė, kad pažangos „laipteliai“ neatitinka dabartinės pasiekimų
vertinimo lygiais sistemos principų, todėl tai nėra lengvai realizuojamas pokytis. Be to
nuogąstauta, jog mokytojai ir pažangos „laiptelius“ gali norėti išreikšti pažymiais. Informantų
nuomone, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistemoje, kurioje dar nebuvo naudojami
pasiekimų lygiai, vertinimui tikslinga įvesti būtent pažangos „laiptelius“, siejamus su vaiko
augimo, jo raidos dėsningumais.
Sutelktos tikslinės grupės dalyviai pabrėžė, jog būtina parengti konkrečius vaiko
pažangos vertinimo kriterijus, apimančius visas ugdytinas kompetencijas ar raidos sritis, kad
pedagogai žinotų kuria linkme vesti vaiką.
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Informantai išryškino visą eilę šiuo metu egzistuojančių vertinimo problemų – šalyje kol
kas nėra sukurta bendrųjų (ne dalykinių) kompetencijų vertinimo sistemos. Pradinių klasių
mokinių pažangos įsivertinimo būdai taikomi netinkamai. Vaikų pasiekimų vertinimas nėra
holistinis, dažnai vertinama ne tai, ko mokėsi vaikai ir ne tai, kas numatyta kaip programos
rezultatai. Išsakyta mintis, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimui reikia
parengti nacionalinį vaikų pasiekimų aprašą, kuris turėtų būti pagrįstas vertinimo pavyzdžiais.
26 lentelė
Programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjų praktikų,
švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktos tikslinės grupės tyrimo duomenys
apie programose fiksuojamo vertinimo atitiktis tikslams bei kompetencijoms
Kategorija Subkategorija
Teiginiai

Pasiekimų
lygių
vertinimo
problemos

Vertinimas lygiais
nerodo vaiko asmeninės
pažangos.

Mokytojai nepriima
vertinimo lygiais
sistemos.

Pažangos
laiptelių
vertinime
būtinybė ir
įvedimo
problemos

Pasiekimų laipteliai –
praktiškai sunkiai
realizuojama idėja.
Pasiekimų laipteliai –
praktiškai sunkiai
realizuojama idėja.
Pažangos laipteliai
priverstų pakeisti visą
ugdymo(si) sistemą.
Pažangos laipteliai
sudarytų sąlygas
ugdymo
individualizavimui ir
skirtingiems
pasiekimams atskirose
ugdymo(si) srityse.
Pažangos laipteliai
progresyvesnė
vertinimo sistema, nei
pasiekimų lygiai.
Kompetencijų
vertinimo laipteliai
neatitiks jau sukurtos
egzaminų sistemos,
kurioje vertinimas
vyksta pagal tris lygius.
Bendrųjų kompetencijų
“laiptelių” aprašas
padėtų pradinių klasių

“Aš pasakysiu, kad aš esu kategoriškai prieš lygius pradinėje
mokykloje. Man atrodo, kad bent jau praktikoje tai yra baisūs
dalykai. Tai yra trys balai. Kas susiję su lietuvių kalba, tai yra
vaiko visiškas nuvertinimas, viską užbraukiam įrašydami į
dienyną vieną lygį: patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis.
Manau, kad šitoje vietoje tiek vertinimo, tiek ugdymo programų
situacija yra baisi.”
“Vertinime pradinio ugdymo pakopoje yra bloga todėl, kad
kiekvienas iškraipo kaip sugalvoja. Ir toks pasakymas, kad
vaikų nereikia vertinti, ir panašiai. Štai viena mokytoja sako: ką
čia vėl sugalvojote, anksčiau viskas buvo aišku, o dabar kas bus.
Ką – lygiai. Tai va, mokytojai”.
“Tie visi laipteliai …ir pasaulis dar nesugeba visiškai jų sukurti,
gal kokie anglai, ir tai…Didžiuliai pinigai, milžiniški institutai
dirba, ir ten tų laiptelių pasidaro daug”.
“Tie visi laipteliai …ir pasaulis dar nesugeba visiškai jų sukurti,
gal kokie anglai, ir tai…Didžiuliai pinigai, milžiniški institutai
dirba, ir ten tų laiptelių pasidaro daug”.
“Ir jeigu valdžia sugalvos, kad čia labai gerai tais pažangos
laipteliais, ir sakys – greitai darom - tai persivers viskas.‘‘
“Čia yra aliuzija, gal būt, į tokį didelį šiftą, ir tada į tikrą
pasikeitimą, į individualizavimą. Ir tada, kad ir pradiniame
ugdyme, jeigu skaidai tokiais mažesniais pažangos gabaliukais,
tada vaikas pagal skirtingų dalykų turinį gali labai įvairiai eiti.
Vienoje srityje jis bus vos vos pradėjęs eiti, kitoje jau pažengęs,
kitoje jau įžengęs į dar aukštesnę pakopą.”
“Tai tada tie pažangos laipteliai yra daug progresyvesni, negu
kad šitie lygiai.”
„Orientuojantis į egzaminą, jau yra sukurta sistema, kurioje yra
trys lygiai. Jeigu dabar bus tie vadinami laipteliai, jie niekaip
nesiriš prie tos egzaminų sistemos, kuri jau yra patvirtinta.“

„Man teko daug bendrauti su pradinukais, jie visi labai
nelaimingi, kad negali rašyti pažymių. Jiems visiškai neaišku,
kaip aprašyti pasiekimus. Tas aprašas tai ir turėtų būti pagal
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mokytojams aprašyti
vaikų pasiekimus.
Kompetencijų
“laipteliai” neatitiktų
dabartinių pradinio
ugdymo programų
pasiekimų vertinimo
lygiais.
Pasiekimų vertinimas
turėtų orientuotis į
pažangos lygius,
pagrįstus kriterijais.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo sistemoje
turėtų būti tik pažangos
laipteliai.
Pradinio ugdymo
sistemoje pažangos
laipteliai gali
prieštarauti jau sukurtai
pasiekimų vertinimo
lygiais sistemai.
Neaiškus pažangos
laiptelių ir dabartinių
pasiekimų lygių ryšys.
Mokytojas vaiko
pažangos laiptelius
norės išreikšti pažymiu.

Pažangos
kriterijų
sudarymo
būtinybė

Ugdymo rezultatų
siekimas turi būti
orientuotas į
vaiko augimą,
paremtą raidos
dėsningumais.
Pažangos kriterijai
padeda susitarti, kur
reikia vesti mokinį.

Pažangos kriterijai
kuriami mokytojui, kad
jis žinotų, kur vesti
vaiką.
Vaikas vertinamas
atsižvelgiant į visas jo
ugdytinas

tuos laiptelius.“
„Bet dabar jau yra pajudinta lygiais – tai dabar vėl sakys, ką jūs
griaunate programas? Kad ir pavyzdžiui, matematikos.“

,,Mes galime ignoruoti pažymius ar pasiekimų lygius ir
nenaudoti to tinkamai. Bet, tarkim, atsiranda standartai,
standartizuoti testai. Kalba eina apie antrą klasę - ten bus keturi
lygiai. Ir mes vėl tada „pro šalį einame“. Ketvirtoje klasėje
atsiras vėl keturi lygiai. Jeigu juos panaudoti geram... Mokytojui
yra gera pamatyti, kad vaikas yra, tarkim, žemesniajame lygyje,
tame pirmajame, ir jis mato, kur vesti jį. Tai yra kriterijai.‘‘
,,Žemiau pradinio ugdymo gali būti tik pažangos žingsniai.“

„Pradinio - nežinau ar nesikirs su dabartine sistema.‘‘

,,Vaikas mokosi skaityti: pradžioje tik pradeda, paskui geriau,
paskui išmoksta. Mokosi skaičiuoti irgi. Mokytojas sakys, kaip
tie laipteliai, kaip jie susisies su pasiekimų lygiais.‘‘
,,Mūsų mokytojams, kai įvedė pasiekimų lygius, jie pradėjo
sakyti – tai koks čia pažymys. Pradėjo matuoti pagal pažymių
sistemą. Tai lygiai taip pat ir čia bus. Jie pradės matuoti
pažangos laiptelius pažymiais, nes pažymys yra gerai
suvokiamas vienetas.“
„Vaikas auga pats, auga tik savo žingsneliu. Toks požiūris
padaro ramesnį rezultatų siekimą. Tie kriterijai nepasidaro tokie
aštrūs“.

,,Bet koks vertinimas yra kokių nors sutartų dalykų atžvilgiu.
Čia yra gražiai aprašyti tie lygiai. Kai darote testus, yra tie
kriterijai, į kuriuos tu pasižiūrėjęs žinai, kur kryptingai vesti
vaiką - ten, kur reikia eiti, kur buvome sutarę. Arba mes
galvojame apie dabar, kaip viskas blogai, arba mes vedame dar
trupučiuką į ateitį. Reikia mums susitarti gal dėl bendrų dalykų.
Kur mes einame ir ką darome, pirmiausia.“
„Čia irgi ne mūsų pačių sugalvota. Lygiai yra vedimo intencija,
ar jų bus keturi, ar aštuoni, ar keliolika. Vis tiek jie sukurti
mokytojui, kad jis matytų, kaip vesti vaiką. Kad vaikui būtų
geriau eiti tuo keliu, o ne tais vingiais tokiais.“
„Vaikas įvertinamas atsižvelgiant į visas vaiko kompetencijas.‘‘
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Vertinimo
problemos

kompetencijas.
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo programų
dermę galima
matyti per vaiko
pasiekimus.
Pedagogų netenkina
vertinimo sistema
pradinio ugdymo
pakopoje.
Kol kas šalyje
nesukurta bendrųjų
kompetencijų vertinimo
sistema.

Atskiri su taikymais
susiję dalyko programų
elementai reikalauja
holistinio vertinimo.

Mokinių pažanga
vertinama ne taip, kaip
jie mokomi - vertinimas
testais yra išskaidytas,
neintegralus.
Ikimokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų
vertinimui reikia
nacionalinio standarto.
Vaiko pažangos
vertinimo standartas
turi būti su pavyzdžiais.

,,Programų dermę galima matyti vaiko pasiekimuose.‘‘,,Nuo
ankstyvojo amžiaus vaikas eina su visu pasiekimų aplanku.‘‘

“Manau, kad šiuo metu mūsų sistemoje pradiniame ugdyme
vertinimas yra didžiulėje duobėje. Aš labai daug mokytojų
sutikau per šiuos du metus, su daugybe kalbėjausi ir vaikų darbų
daugybę žiūrėjau, tai žinot – blogai.”
„Bet dabar, jeigu kalbame apie kompetencijas bendrąsias, tai
nėra tradicijų jas kažkaip tai vertinti.“
„Jei būtų sugalvotas visas mechanizmas bendrąsias
kompetencijas vertinti... Mes sakom, kad bendrosios
kompetencijos yra gerai. Bet dalykinėje sistemoje mokytojas
sako: man svarbu vaikas, aš turiu jį paruošti egzaminui.“
,,Jeigu mes kalbame apie matematinį komunikavimą, kuris yra
matematinio raštingumo dalis, tai kas jis yra? Jeigu aš galiu
atpažinti lenteles, suprasti, kas vaizduojama grafikuose, galiu
skaityti formules ir jomis pasinaudoti, suprantu simbolius,
žodyną - tai yra komunikavimas. Bet tai yra tas pats, kas
užsienio kalba. Ten irgi yra simboliai - žodžiai, ir kitokios
žaidimo taisyklės. Tačiau komunikavimo, kai mes norime jį
įtraukti į programas ir patikrinti, negalima jo pamatyti per vieno
uždavinio sprendimą, jį galima vertinti tik holistiškai.“
,,Mes prisirišame prie tarptautinių tyrimų, prie testų. Taigi, mes
mokome integruotai, o tikriname tik testais. Procesas, kuris
tikrinamas, yra visas išskaidytas. O mokymas visas turi būti
integruotas.“
,,Jeigu kalbėti apie vertinimą, tai tokio nacionalinio standarto
reikia. Nepajėgūs praktikai to patys padaryti.“

Dėl vaiko pažangos
tariamasi su tėvais.

,,Programoje būna gražiai parašyti moksliniai žodžiai.
Mokytojai tuos žodžius labai skirtingai supranta ir interpretuoja.
Būtinai turi būti kažkoks lydimasis pavyzdžių komplektas, ką
tai reikštų, su komentarais, su pavyzdžiais, nes tą patį sakinį visi
supranta kitaip, visiškai kitaip. Arba tiesiog nesupranta. Arba
tiesiog išmoksta, pakartoja, o kai pradedi gilintis, paaiškėja, kad
nieko negali paaiškinti.‘‘
,,Ir ne su kiekvienu vaiku tu turi eiti, niekas neliepia siekti
aukščiausių vaiko pasiekimų. Ar tu pasiekimais pavadinsi, ar
žingsneliais, bet aiškiai turi matyti, ko pasiekti reikia.‘‘
,,Skrituliukas padalintas į 4 dalis, ir pats vaikas pasižymi: man
sekasi skaityti tekstą arba parašyti rašinėlį. Tai daro gal jau
antroje trečioje klasėje.“
„Tada pokalbis su tėvais ir mokytojai pakeičia arba palieka tą
patį.“

Šalyje pradinių klasių
mokinių pažangos
įsivertinimas taikomas
netinkamai.

,,Vaikas pats įsivertina, pasispalvina skrituliuką kiekvieną
pamoką. Kiekvienas pats turėtų įsivertinti, kaip jis jaučiasi
turėtų įsivertinti. Bet mokytoja, kuri netiki vaikais, liepia
pasižymėti raudonai, o parėjęs į namus jis dar gauna diržo.

Būtina aiškiai numatyti,
ko reikia pasiekti su
kiekvienu vaiku.
Pradinukai patys
įsivertina pažangą.
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Vaiko pasiekimų
aprašas.

Mokytoja turėtų jam leisti pasižymėti taip, kaip nori. Kaip
pasižymėjo tėvai mato, mokytoja mato.“
„... būtinas susišnekėjimas, auklėtojos priešmokyklinio, kažkoks
va toks, arba aprašas kažkoks menkas, kad atsineštų kažką...“

Septintas analizės aspektas. Pradinių klasių mokytojų lūkesčiai priešmokykliniam
ugdymui(si)
Analizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pakopų pedagogų
lūkesčius, vienu problemos nagrinėjimo aspektu buvo pasirinktas ugdytojų lūkesčių
pasiteisinimo ar nepasiteisinimo įvardijimas, o kitu aspektu - svarbiausių problemų, pastebimų
vaikams pereinant iš priešmokyklinio į pradinį ugdymą įvardijimas.
Pirmojo aspekto analizė parodė, jog pradinių klasių mokytojų lūkesčiai yra sietini su
galimybe sėkmingai plėtoti ugdymo tikslų prioritetus: vaiko individualių galių plėtotę, vaiko
santykio su kitais plėtotę bei vaiko įgalinimo mokytis plėtotę. Tačiau mokytojai daugiau
pastebėjimų ir lūkesčių išsakė tik dviejų pirmųjų prioritetų atžvilgiu, o įgalinimo mokytis
prioriteto neakcentavo.
Pirmoji kategorija, t.y. vaiko individualių galių plėtotės lūkesčius atskleidžiantys mokytojų
pasisakymai rodo, jog yra pasigendama tam tikrų vertybinių nuostatų bei gebėjimų
komponentų, kuriuos turėtų būti išsiugdęs iš priešmokyklinio ugdymo įstaigos į mokyklą atėjęs
vaikas. Daugiausiai akcentuota per didelė ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų
vykdoma vaiko globa, kuri net įvardinta kaip auklėtojų „šokinėjimas apie vaiką“ ir visko
padarymas už jį. Dėl to, anot mokyklų pedagogų, vaikai neįgyja pakankamo savarankiškumo,
atsakomybės už save jausmo, nežino savo elgesio laisvės ribų, neturi nuostatų pasirūpinti,
saugoti ir taupiai naudoti savo daiktus. Kalbėdami apie individualių vaiko gebėjimų plėtotę,
mokyklų pedagogai akcentavo neretai pasitaikančius elementarios higienos įgūdžių trūkumus.
Diskusija išsivystė pedagogams kalbant apie intelektinių gebėjimų plėtotę. Vieni
priešmokyklinio amžiaus vaikų elementaraus raštingumo gebėjimus (tokius kaip raidžių
pažinimas, skaitymas, skaičiavimas, rašymas...) vertino kaip teigiamą tendenciją ir sakė, jog
yra gerai, kai į pirmą klasę atėję vaikai jau pažįsta raides, moka skaityti, skaičiuoti. Pastebėję,
jog jau kelinta karta vaikų ateina į mokyklas vis daugiau išprusę, mokytojai teigė, jog dėl to
vaikams yra lengviau adaptuotis mokymosi veiklose, išvengiama baimių, streso. Kiti mokytojai
pastebėjo neigiamas ikimokyklinių įstaigų mokymo pasekmes, sakydami, kad metodiškai
nepasirengusios auklėtojos įpratina vaikus netaisyklingai laikyti teptukus, rašiklius, sugadina
rašymo įgūdžius, ir dėl to mokytojams tenka vaikus „permokinti“.
Antroji kategorija, išskirta išryškėjus mokytojų lūkesčiams, nukreiptiems į vaiko santykio
su kitais plėtotę, akcentuoja tik gebėjimų komponentą. Pradinių klasių mokytojai pasigenda
giliau išsiugdytų vaikų socialinių gebėjimų: bendruomeniškumo, grupinės, kolektyvinės
veiklos, bendradarbiavimo įgūdžių. Mokytojai išreiškė pageidavimą, jog vaiko poreikių ir
individualumo pripažinimas ikimokyklinėse įstaigose netaptų prielaida vaiko įpročiui
demonstruoti bei virš kitų iškelti individualius savo poreikius, reikalauti padidinto pedagogo
dėmesio. Šiuo aspektu svarbus psichologės pastebėjimas, kad šiuolaikiniai vaikai neretai yra
„sustoję savo savireguliacijos raidoje“, todėl labai svarbu, kad vaikai jau darželyje pažintų
elgesio taisykles, mokytųsi suvokti asmens laisvės ribas, o mokyklose visa tai vaikai turėtų ne
ugdytis iš naujo, bet tik pratęstų tai, kas jau išsiugdyta.
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Antrojo aspekto analizė atskleidė mokytojų pastebėtas problemas vaikui pereinant iš
ikimokyklinio į pradinį ugdymą. Pirmąja svarbia problema buvo įvardinta vaiko adaptacija ir
problemiškas prie individualizuoto poreikių tenkinimo įpratusio vaiko prisitaikymas naujoje
mokyklos aplinkoje, naujame vaikų kolektyve. Kita įvardinta problema – pradinių klasių
mokytojui kylanti būtinybė prisitaikyti prie skirtingų vaikų labai skirtingų ugdymosi
pasiekimų. Kadangi tai laikoma problema, tikėtina, jog mokytojai yra daugiau įpratę dirbti su
visais vaikais vienodai. Taigi, galima teigti, jog ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pakopoje stipri vaikų poreikių tenkinimo tendencija nepakankamai dera su į poreikių tenkinimą
nesiorientuojančios pradinio ugdymo pakopos tikslais.
27 lentelė
Pradinių klasių mokytojų lūkesčiai
Kateg
Subkate Teiginiai
orijos
gorijos

Vaik
o
indiv
idual
ių
galių
plėto
tė

vertybi
nės
nuosta
tos

savarankiš
kumas

atsakomy
bės
jausmas

taupumas

individ
ualūs
gebėji
mai

Mandagu
mas
higienos
įgūdžiai
žinios,
intelektini
ai
gebėjimai

„...didesnį dėmesį skirti vaikų savarankiškumui..., pareigingumui, pareigų daugiau
turėtų turėti,...savo darbo vietą susitvarkyti, sąsiuvinuką pasidėti į lentyną,
...elementarių dalykų kartais trūksta“.
„... Trūksta savarankiškumo...“
„... apie vaikus ...labai šokinėta, kiekvienam yra pieštukas įdėtas ir, kai mokytoja
su dvidešimt keturiais dirba ir kalba, tikrai būna problemų“.
„...sakykim, ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atsakomybė nėra akcentuojama, o
kada pereina į pradinę mokyklą, pradedam akcentuot atsakomybę pačio vaiko už
savo veiksmus, akcentuojame tėvų atsakomybę už jų auklėjimą ir priežiūrą ...
Pavyzdžiui, mes kiekvienais metais, kada ateina pirmokai į mokyklą, ne tik
pristatom, kokia programa, kokiais metodais dirbam, kokių kompetencijų siekiam,
kaip negali būti lyginami vaikai ir ...visą metodiką, bet kartu visas
tas...nukreipiamas ir kartu į tėvų atsakomybę...“
„...daugelyje darželių tuos vaikučius...labai „apšokinėja“ ir nėra to
savarankiškumo, ir neugdomas atsakomybės jausmas“.
„...labai pasigendu - tai atsakomybės jausmo ugdymo“.
„O atsakomybės jausmas, tai čia tiesiog vaikai tokie nedideli yra. Ir ateina, ir mes
juos auginam“...
„...reiktų didelį dėmesį kreipti jau darželyje, ar kalbėti apie tai tėvų
susirinkimuose, kokios ribos (elgesio) turi būti brėžiamos vaikam...“
„...atkreipti auklėtojų dėmesį, kad vaikus mokyti, ...pasinaudoti ir teisingai ir
taupiai priemones“;
„...Tarkim popieriaus lapą paėmę naudoti, jie jį, jeigu reikia mažos detalės, jie
kerpa iš vidurio lapo ir kitą išmeta, tiesiog nemoka taupyti ir taupiai naudoti
medžiagas“;
„...kaip čia išsakė mokytojos, kad higieninių įgūdžių elementariausių trūksta“;
„Nueiti į tualetą ...tikrai yra nežmoniška problema;
„...darželiai....per daug dėmesio (skiria)...mokymuisi – skaitymui, rašymui, nors
jie sako..., kad tėvai prašo mokyti konkrečių dalykų, to nereikėtų, ...mes viską
spėjame pirmoj klasėj išmokt“...
„...kartais ...jaučiasi, kad vieni galbūt daugiau buvo kažko mokomi, nes... ateina iš
vienos grupės vaikai skaitantys, iš kitos ateina visiškai ...net raidžių nežinantys,
...tos žinios labai...nevienodos“
„...Iš tikrųjų pasiteisina ...kai vaikai mokomi (priešmokyklinėje grupėje) raidžių,
skaičių, skaičiuoti. Nes...jau kelinta karta vaikų ateina...vis daugiau išmokę raidžių
ir skaityti.“
„Kad vaikai ateina dauguma skaitydami iš darželių, pažindami raides, mokėdami
suskaičiuoti net iki dvidešimties ir veiksmus atlieka mintinai, tai iš tiesų didelis
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praktiniai
gebėjimai

asme
ns
santy
kio
su
kitais
plėto
tė

vertyb
ės
gebėji
mai

buvimas
su kitais

pliusas vaikams.“
„...dauguma vaikų atėję nemoka laikyti teptuko, pieštuko ir labai sunku
permokyti. Ir jeigu darželių auklėtojas nemoka parodyti, kaip reikėtų rašyti raidę tegu nemokina, nes permokyti beveik nebeįmanoma“.
„Problemų daugiau būna adaptacijos, kad jie prie naujos įstaigos pratinasi ir
vienas prie kito, todėl kad susirenka iš įvairių darželių“.
„Bet mažai dėmesio skiria socialinių įgūdžių įtvirtinimui“;
„Ir dar mokytojos prašo, kad tie bendradarbiavimo įgūdžiai būtų kolektyviniai,
stiprinami. O ne vien tik kad prižiūrėti vieną, ir jis ten šokinėja, nori, kad būtų
atkreiptas dėmesys...Kad jau darželis mokytų vaikus kolektyviai gyventi,
visapusiškai gyventi, o ne demonstruotis individualiai“.
„...jau darželyje...kokios ribos turi būti brėžiamos vaikam“.
„...neramius vaikus, ...reikia pastebėti, kad dabartiniai vaikai kartais yra savo
raidoje sustoję iki 36 mėnesių savo amžiaus, 3 metų. Savo savireguliacijos
mechanizmo raidoj. Nėra savireguliacijos...Ir 6-7 metų vaikai kartais, o kartais ir
13 m. tebėra tam žemajame lygyje...labai svarbus dalykas, kad vaikai laiku (jau
darželyje) pažintų taisykles, ribas, ir jau mokykloje šito visiškai iš naujo nėra
kada, reikia tik pratęsti...“

įgali
nima
s
mok
ytis
Aštuntas analizės aspektas. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų lūkesčiai pradiniam
ugdymui(si)
Analizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų lūkesčius pradinio
ugdymo atžvilgiu, laikytasi anksčiau minėtų aspektų logikos. Pirmojo aspekto analizė parodė,
kad ugdytojų lūkesčiai yra sietini su tais pačiais ugdymo tikslų prioritetais. Tačiau pastebimi
kiek kiti ugdymo tikslų realizavimo aspektai. Pavyzdžiui, kalbėdami apie vaiko individualių
galių plėtotę, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai netiesiogiai pasisakė apie į
vaiką orientuotos filosofijos trūkumą mokyklose. Jie minėjo, kad vaikai priešmokykliniame
ugdyme yra įpratę būti individualūs, aktyvūs, judrūs, turėti daug kūrybinės laisvės, o mokykla
„juos visus vienodina“. Auklėtojų nuomone, yra visai normalu, kad ikimokyklinis ugdymas
taikosi prie unikalios kiekvieno vaiko raidos, saviraiškos, individualių veiklos tempų, o ne
pratina vaikus ramiai sėdėti ar visiems daryti tą patį („jie nėra darželyje sodinami 35 minutėm
prie suolų...“). Jie ragino mokytojus palengvinti vaikų adaptaciją pradinėse klasėse daugiau
naudojant lankstesnių žaidimą, kūrybiškumą, minčių išsakymo laisvę skatinančių formų,
metodų, būdų, kurie būdingi ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogai taip pat pastebėjo, kad nors jiems nepriklauso mokyti
vaikų, neretai jie to imasi, nes pageidauja vaikų tėvai.
Antroji, vaiko santykio su kitais plėtotę apimanti, kategorija išskirta remiantis
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pripažinimu, jog jie gal iš tiesų
nepakankamai dėmesio skiria bendrųjų socialinių gebėjimų ugdymui. Jie pripažįsta, jog
darželyje daugiau dėmesio skiriant socialiniams įgūdžiams, mokykloje nebereikėtų to kartoti, o
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tik pratęsti, įtvirtinti gebėjimus bendradarbiauti, veikti individualiai ir porose, nepastoviose
grupėse ir kt.
Kadangi priešmokyklinio ugdymo pedagogai skyrė daug dėmesio vaiko įgalinimo mokytis
plėtotei, išskirta šio ugdymo tikslų prioriteto kategorija. Čia akcentuoti vaiko mokymosi
motyvacijos skatinimo bei mokymosi būdų aspektai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogai teigia, jog vaikų mokymosi motyvacijai geriausios sąlygos yra darželio-mokyklos
įstaigoje. Tada vaikai pažįsta būsimas savo mokytojas, žino klasės aplinką, drąsiai jaučiasi ir
yra daugiau motyvuoti mokytis. Mokymosi motyvacijos susilpnėjimo priežastis auklėtojos
įžvelgė tame, kad pradinių klasių mokytojos per mažai taiko vaiko prigimtį atitinkančius
aktyvaus ugdymo metodus ir strategijas, kurios leidžia vaikui mokytis įvairiais potyriais, o ne
tik ramiai sėdint ir klausant mokytojo. Teigiama, jog žingeidumo nepatenkinęs vaikas
dažniausiai praranda mokymosi motyvaciją. Kalbėdamos apie glaudesnę dermę tarp skirtingų
vaiko ugdymo pakopų, ikimokyklinio ugdymo pedagogės kaip teigiamą dalyką minėjo
pradinėse klasėse dažnai taikomą žaidimo metodą. Taip pat jie akcentavo darželių auklėtojų ir
pradinių klasių mokytojų glaudesnio bendradarbiavimo poreikį, pažymėjo, jog svarbu
išsiaiškinti, kokie vaikai ateis į pirmąsias klases, kokie jų gebėjimai, specifiniai poreikiai.
Kalbėdami apie mokymą iki mokyklos, ikimokyklinio ugdymo pedagogai teigė, jog jie
supranta neesantys mokymo įstaiga ir nemoko vaikų, bet, jeigu vaikai parodo savo smalsumą,
žingeidumą bei norą išsiaiškinti rūpimus dalykus, jie tą palaiko ir visokeriopai stengiasi skatinti
vaikų savivertę bei motyvaciją mokytis.
Kaip svarbiausias problemas pereinant iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio į mokyklinį
ugdymą auklėtojos minėjo didelį tėvų spaudimą pradėti mokyti vaikus. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogai akcentavo ir tai, kad tėvai, nepakankamai suvokdami
vaiko asmenybės raidos specifiką, neretai nori, kad jų vaikas turėtų kuo daugiau visokios
veiklos, o taip pat ir mokymosi. Jie pageidauja ne tik gimtosios, bet ir užsienio kalbos s,
skaičiavimo tiesioginio mokymo. Respondentai taip pat pažymėjo, kad neretai toks tėvų
įsitikinimas kyla ir nuo pradinių klasių mokytojų išsakomų pretenzijų, kad į mokyklą atėjęs
vaikas dar nieko nemoka, kad trukdo per pamokas savo nuolatiniais klausimais išsiaiškinti tą,
ką kiti jau žino.
28 lentelė
Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių auklėtojų lūkesčiai
Kategor
Subka Teiginiai
ijos
tegorij
os

Vaiko
individ
ualių
galių
plėtotė

vertybi
nės
nuostat
os

individ
ualūs
gebėji
mai

savaran
kiškuma
s
atsakom
ybės
jausmas
taupum
as
mandag
umas
higienos
įgūdžiai
žinios,
intelekti
niai

„Susitinkam (su mokytojais) porą kartų per metus ir negirdim, kad kažkas
prarado gebėjimą mokytis, ar norą mokytis“
„...darželiuose dirba su vaikais, yra taikoma labai įvairių darbo formų. Ir
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asmens
santyki
o su
kitais
plėtotė

įgalini
mas
mokyti
s

vertybė
s
gebėji
mai

gebėjim
ai

labai daug aktyvių, ir tau leidžiama judėti, diskutuoti, ir prisitaikoma prie
įvairių vaiko tempų... mokykla ...juos visus vienodina...“
„...yra pamoka - 35 minutės, pertrauka, yra suolas, stalas ir taip toliau.
Nuo mokytojo profesionalumo priklauso, kiek jisai duos tai tradicinei
struktūrai, tų formų, kiek jisai duos kūrybinės vaikam laisvės, kiek jisai
pabandys surast tų kitų formų, ne vien tik sėdėti ir klausyti, kalbėt tada,
kai pakelsi ranką, o mokytoja leis. Tai aš manau ... yra perėjimo pusmetis,
sakykim, po pradinės mokyklos pagrindinei mokyklai, nieks nepuola
vaikam pažymių iškart rašyt ... dalykinėje sistemoje duodama vaikam
adaptuotis.... mokytojai neturėtų skubėti susodinti... į suolus ir mokyti
priverstinai - tau neleidžiama dabar judėti, vaikščioti... Mes į tą tvarką
turėtume ateit sąmoningai su vaikais...Jie nėra darželyje sodinami 35
minutėm prie suolų... ir jie neturi išsėdėti ramiai ir kalbėti, kai bus
leista. Yra visai kitokios darbo formos. Ir aš manau, kad turėtų būti
lanksčiau truputėlį, ir bent jau pirma klasėj pradžioj turėtų būti
lankstesnių formų...“
„...Ypatingai mes prašėme, kad kuo mažiau būtų vaikų, kurie ateina
norėdami labai mokėti anglų kalbą, ir jie jau lanko nuo trijų, keturių,
penkių anglų kalbą ir ateina, tada lietuvių kalbos jiems nereikia, ypatingai
tėvams, ir duokite mums anglų nuo pirmos klasės, papildomai dvi - tris
valandas ir t.t.“

kūrybiš
kumas

„...Darželiai tikrai daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui, jų minčių
išsisakymui, ir tas iš tikrųjų labai jaučiasi...“

buvimas
su kitais

„...dirbdami su vaikais ir ugdome tuos gebėjimus, kurių jiems reikės
socialiai bendraujant su savo bendraamžiais ir dirbant“.
„...Manau, kad tęstinumas, būtų ...jei darželis kreiptų daugiau dėmesio į
socialinių įgūdžių ugdymą, į tų gyvenimo įgūdžių ugdymą, o ne į
dalykines kompetencijas vaiką ugdyti... Ir dar vienas gal būtų prašymas
darželiams, - pradinėse mokyklose mokytojai pradeda daug dėmesio
skirti tam bendravimui arba darbui kartu, bendradarbiavimui ir kad
bent jau darželis pradėtų daugiau mokyti arba kreiptų dėmesį, nesakau,
kad išmokytų arba mokytų tų įgūdžių dirbti grupėse, bet bent jau porose ir
nepastoviosiose porose, kad vaikai gebėtų tai su vienu vaiku dirbti, kad
priprastų vienas prie kito...“

žinios
apie
mokym
ąsi
nuostato
s,
motyva
cija
mokytis

„...kadangi darželis - mokykla ir yra tas projektas, vaikai jau pažįsta savo
mokytoją ir ateina į pirmąją klasę labai drąsiai. Tai jie toje pirmoje
klasėje mokymosi motyvacijos tikrai nepraranda“.
„...klasė, kaip taisyklė, būna šiek tiek didesnė...nei darželio grupė vaikų
skaičiumi. Galbūt tas vaikas jaučiasi ne visada pastebėtas... (reikia
stengtis) kad vaikas neprastų mokymosi motyvacijos“.
...tėvai priekaištų neišreiškia, kad vaikai turi skaityt, rašyt, skaičiuot. Tiek
kiek vaikas iš savo aplinkos turi to noro, kiek aplinka skatina tuos
dalykus, aišku, mes irgi skatinam, bet specialiai to nedarom“.
„...Darbas darželyje organizuojamas taip, kad vaikai maksimaliai gautų
įvairiausių potyrių visais būdais - ausim, akim, lytėjimu, judėjimu.
Mokykloje, žinote patys, kad vyraujantis sėdėk ramiai ir klausyk,
...visgi mokykloj vaikai, tik ~1/3 vaikų gali ramiai sėdėti ir klausyti,
kitiem reikia kitų mokymosi būdų...jeigu tie mokymosi būdai
neatitinka vaiko prigimtinės natūros, ...iškyla problema,...jis
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mokym
osi
būdai

praranda norą mokytis, jis nepatenkina savo žingeidumo ir negauna
tokių mokymosi formų, kokių jam tiesiog fiziškai reikia.“
„Tai manau, kad pirmosiose klasėse pateisina priešmokyklinukų
lūkesčius...žaidimas, kuris pirmoje klasėje irgi dažnai taikomas...“
„Yra kalba, turbūt, apie šešiametį, ...labai gabų, ...kuris nueina į pirmą
klasę, jis jau viską geba... tada ten prasideda tokie dalykai, kad jeigu
mokytoja nesusigriebia, jeigu su auklėtoja nepabendravo ir nesužinojo,
kokie tie vaikai, jau tokiems vaikams... nėra ten kas veikti“.
„Bet mes nemokom, mes nesam mokykla, ir, aš manau, čia yra mūsų
pačių įdirbis gal nepakankamas aiškinant“
„...tėvams (mokytojų) išsakomi priekaištai, kad jūsų vaikas neskaito,
jūsų vaikas neskaičiuoja, jūsų vaikas nemoka tyliai išsėdėt 35
minutes, jis visą laiką klausinėja ir trukdo dirbti klasei.Tai gaunasi
tokia priešprieša, iš vienos pusės mes (t.y. priešmokyklinis ugdymas)
skatinam vaiko savivertę, savarankiškumą, ...smalsumą, žingeidumą...
nuėjęs į mokyklą... kur daug vaikų, 26, 28 ..., jis jau trukdo su savo
žingeidumu, su savo noru klausti ir išsiaiškinti. Tai tie vaikai, kaip
taisyklė, yra stipriai demotyvuojami.

Devintas analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų
praktikų teiginiai apie užsienyje matytas inovatyvias perėjimo iš darželio į mokyklą
patirtis ir jų pritaikymo Lietuvoje naudingumą
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai praktikai
pastebėjo, kad geriausiai vaiko perėjimo dermę iš vienos į kitą pakopą užtikrina darželiomokyklos įstaigos modelis. Tokių įstaigų Lietuvoje nėra daug, o užsienyje stebėta patirtis
rodo, kad toks modelis palankiausiai atliepia glaudaus pedagogų bendradarbiavimo sąlygą.
Paminėti ir kitokie bendradarbiavimą užtikrinantys skirtingų įstaigų modeliai, tačiau
pagrindinis akcentas vis tiek buvo tas, jog tai greta viena kitos esančios įstaigų patalpos
patogios dažnesniems ugdytojų susitikimams.
Pedagogai praktikai kaip svarbią vaiko geros savijautos ugdymo įstaigoje sąlygą
akcentavo vaikų saviraiškai tinkamų judėjimo ir žaidimo erdvių įrengimą. Kadangi vaikai daug
juda, bėgioja, karstosi, nes to reikalauja jų prigimtis, pedagogai paminėjo gerąją patirtį –
apdrausti vaikus ir pedagogus nuo nelaimingų atsitikimų, kurių gali nutikti ugdymo įstaigoje.
29 lentelė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų ir tėvų sutelktos tikslinės
grupės duomenys apie užsienyje matytų inovacijų pritaikymo Lietuvoje naudingumą
Lietuvai naudingos užsienio inovatyvios perėjimo iš darželio į mokyklą patirtys
„...Lietuvoje labai sveikinu darželio - mokyklos modelį, teko matyti ir kitose šalyse:
Švedijoje, Danijoje, prisimenu vieną mokyklą, kai direktorius pasakė: "kuomet po mūsų
stogu gimė priešmokyklinė grupė - tuomet labai pagerėjo apskritai mūsų vaikų mokymosi
lygis, mokymosi motyvacija, nes mes juos paruošėm taip, kaip mes norim, kaip mes laukiam,
kaip tikimės, kad priešmokyklinukai būtų ugdomi". Ir pati mačiau, kaip mokytoja atbėga pas
savo būsimus vaikus pertraukos metu, juos apkabina, pasidžiaugia, pakalbina, su auklėtoju
pasišneka...“
„...darželis – mokykla Škotijoje populiaru, ir dažna priešmokyklinė grupė kartu su pradinėm
klasėm... tai pati geriausia idėja, kokia galėtų būti... Mokytoja gali bendrauti su tais vaikais,
kurie jau ruošiasi į mokyklą, jie vėlgi mato klases, jie mato tuos mokinius per pertrauką, mato
tą visą aplinką, joje būna nuolatos, būna užeina, bendrauja. Tai čia pats puikiausias
variantas...“
„...Graikijoje tokia yra garsi ... school, kuri sudaryta iš 5 korpusų, ir kiekvienas korpusas yra

kategorijos
Įstaigos
modelis darželismokykla

Įstaigos
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skirtas tam tikram vaikų ugdymo(si) centrui. Tai ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio
ugdymo, pradinio, bendrojo ir ten paskui visi kiti. Tai tikrai unikali mokykla, ir teko dalyvaut
"Ariel" programoje ir matyti, kaip visi pasaulio atstovai labai džiaugiasi, kad toks sumanymas
yra ... Būtų galima Lietuvoje tokius modelius sumąstyti ir įkurti ir įrengti, tai būtų, visų pirma,
vaikų socialiniam, psichologiniam saugumui. Ir, be abejo, ir mokytojai pažintų anksčiau savo
vaikus, ir artimesnis tas bendradarbiavimas būtų, kalbėjimas, tarimasis...“
„...buvau Vokietijoje ir nustebau... visose aikštelėse karstynės, įvairiausios piramidės, kur
vaikai laipioja, karstosi, turi galimybę išlieti savo fizinį poreikį judėti. Mūsų vaikai
nepakankamai turi tos galimybės, erdvės judėti, paskui kaupiasi, tas vaikas, prasiveržia...“
„...kai aš buvau Švedijoje, ir mes į vieną darželį - mokyklą nuėję matėm vaikus sulipusius į
medžius, ir mokytoja ramiausiai sėdi ant akmens, ir jokio net akim nė krust, ir tada mes
diskutavom su mokytojais, ar jūs nebijot. Nes visos lietuvaitės mokytojos buvo apšalusios,
širdys sustojusios. Kaip tai vaikai medžiuose? Ir kai mes išsiaiškinom kodėl taip yra, tai aišku
yra kalbama su tėvais, iš vienos pusės įstaigos vadovai sako: mes aiškinam tėvam, kad vaikam
daug kas gali nutikti namie, nebūtinai tik įstaigoje, bet jie turi lipti, jie turi karstytis. Iš kitos
pusės visi vaikai, visi darbuotojai yra apdrausti. Ir mokytojai neneša atsakomybės už vaiko
gyvybės sveikatą. Ir kai mes pakalbėjom, kad pas mus yra taip, švedai buvo apakę. Visas
kolektyvas sakė - mes nedirbtumėm sako tada mokykloj. Mes nedirbtumėm...“

modelis –
korpusas vaikų
ugdymosi
centras
didelė erdvė
aktyviam
judėjimui
vaikų ir
darbuotojų
draudimas

Dešimtas analizės aspektas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogų praktikų teiginiai apie tai, kokių dokumentų ar jų pataisų reikėtų, siekiant
sėkmingo vaikų perėjimo iš darželio į mokyklą
Pedagogų praktikų buvo klausiama nuomonės apie reikalingas švietimo dokumentų
pataisas, kurios pagerintų sėkmingą vaiko perėjimą iš vienos ugdymo pakopos į kitą.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų pastebėjimai buvo suskirstyti į
jų įvardintas aktualias problemas ir siūlomus jų sprendimo būdus.
Daugelis pedagogų pastebėjo šiuo metu egzistuojančias gana griežtas perėjimo iš
priešmokyklinio į pradinį ugdymą tvarkos sąlygas, nustačiusias per griežtas vaiko amžiaus
ribas. Juk visi pripažįsta, kad vaikai nevienodai subręsta ir pakankamo brandumo mokyklai
nebūtinai pasiekiama su septynerių metų riba. Pripažįstant kiekvieno vaiko individualios raidos
ir brandos faktą, siūloma sukurti lankstesnes sąlygas perėjimo iš priešmokyklinio ugdymo
įstaigos į pradinę mokyklą sėkmei užtikrinti.
Pedagogai akcentavo ir nepakankamą vaikų tėvelių pedagoginį išprusimą, kai jie,
nesuvokdami psichofizinės vaiko raidos aspektų, per anksti siekia būtinai išleisti vaiką į
mokyklą. Tam, žinoma, reikalingas gilesnis tėvų pedagoginis švietimas. Tačiau jie pripažino,
kad būna ir išskirtinių vaikų, kurie gali būti pasirengę pradėti lankyti mokyklą ir jaunesni nei
septynerių metų amžiaus. Todėl vėlgi buvo prieita prie išvados, kad perėjimo į mokyklą
sąlygos turėtų būti ne taip griežtai reglamentuojamos amžiaus požiūriu.
Kitas aspektas, kurį pastebėjo pedagogai, tai trišalių sutarčių tarp ugdymo įstaigos,
psichologinės-pedagoginės tarnybos ir tėvų sudarymo problemos, nes tėvai nenori sudaryti
trišalių sutarčių, gal bijodami, kad jos neuždėtų vaikui nepageidaujamo „antspaudo“, teigiančio
apie silpnąsias jo vystymosi puses ar specialiuosius ugdymosi poreikius. Sprendžiant tarp
ugdymo įstaigų ir tėvų kylančias vaiko priėmimo į ugdymo įstaigas problemas, buvo pastebėta
ir nepakankamai išnaudojamo ikimokyklinio ugdymo įstaigų rengiamo vaiko pasiekimų aprašo
svarba. Pedagogai akcentavo, jog daugelis ikimokyklinių įstaigų tikrai rengia kiekvieno vaiko
pasiekimų aprašus, bet pradinės mokyklos, priimdamos vaikus, jo nereikalauja pristatyti. O juk
apraše tikrai gali būti mokytojams labai vertingos informacijos apie vaiką, jo gebėjimus,
pasiekimus, specifinius, tik jam būdingus dalykus. Toks aprašas, anot pedagogų praktikų,
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turėtų privalomai lydėti vaiką į mokyklą ir jis padėtų pradinių klasių mokytojams geriau pažinti
savo mokinius. Šio klausimo diskusijos pabaigoje buvo išsakytas pedagogų praktikų siūlymas
- ikimokyklinių ugdymo įstaigų parengtus vaiko pasiekimų aprašus padaryti privalomu
dokumentu, lydinčiu vaiką, pradedantį lankyti pradinę mokyklą.
30 lentelė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų ir tėvų sutelktos tikslinės
grupės duomenys apie tai, kokių dokumentų ar jų pataisų reikėtų, siekiant sėkmingo vaikų
perėjimo iš darželio į mokyklą
Problemos
Subkategorija Sprendimai
Subkatego
rija
„...Dabar dokumentai, jei jie per
paskutinį pusmetį nepasikeitė tai yra labai griežti. Mes ... į
mokyklą nepriimam vaikų, jeigu
jiems tais metais nesukanka
septyneri. Vis dėlto yra
išskirtinių atvejų. Mes net
neturime teisės tos brandos
peržiūrėt, o tuo labiau
rekomenduoti – palikti
(priešmokyklinėje grupėje).
Tikrų sutrikimų atveju, kada
vaikas ir po metų nepasikeis:
geriau matyt nepradės, geriau
girdėt nepradės, nes ligos
kažkokios, pasiteisina (praktika)
išleisti vaikus (į mokyklą) pagal
įstatymą. Bet vaikai būna
skirtingi, ir jų ta raida kitą
tempą turi. Tais atvejais labai
svarbu būtų... lanksčios ribos.
Ypač, žinote, tie, (gimę) ties
gruodžio 31, sausio 1. Tie du
mėnesiai - vieniems užbrėžtas
kelias - tu neišeisi į mokyklą,
nes iki gruodžio tau nesukanka
(septyneri), o kitiems užkirstas,
nes jiems tik sausio 1 sukanka
(septyneri)...“
„...nes tėvai, kaip nekeista, labai
protingi. Vaikas gimęs gruodžio
pradžioj. Tėtis sako: „aš
pažeisiu įstatymą, jei vaiko
neišleisiu į mokyklą“...aš matau,
vaikas skaito, puikiai skaičiuoja,
domisi, viskas jam įdomu, ta
visa, sakykim, ta mentalinė
branda yra. Bet tėtis pats sako,
kad jį antroj dienoj „atkals“
mokykloj, nes jis (vaikas)
nemoka su vaikais bendraut...
Jis nemoka būti su vyresniais,
jaunesniais, jam vis kažko
reikia, jis amžinai konfliktuoja

per griežti amžiaus
ribojimai pereinant
iš priešmokyklinės
grupės į pradinę
mokyklą

‚... Teikiame pasiūlymą, ...
teisinę tą bazę padaryti
lankstesnę, kad visi gimę iki
rugsėjo mėnesio, privalo eiti (į
mokyklą), o tų, kurie gimę nuo
rugsėjo 1 (iki metų pabaigos),
tėvai turėtų teisę apsispręsti... ar
vaikas gali eit į mokyklą, ar ne.
Nes vėlgi, jeigu šešiametis nėra
brandus, ir jis turi pažymą, kad
jis nepasirengęs mokyklai, jis į
mokyklą ateina...“
„...Tos amžiaus žirklės iš tikrųjų,
man atrodo, nuo 6 iki 8 m turėtų
būti. Ir apsispręsti, kada išleisti
vaiką į mokyklą – 6,7,8 – turėtų
šeima, visų pirma – tėvai. ...
Turėtų būti išimtiniais atvejais
vaikui suteikiama galimybė
priešmokyklinėje grupėje dar
vienerius metus (pasilikti)...“
„...Manau, kad kiekvienas vaikas
turi savo brandos amžių, kada
turėtų pradėti lankyti ir
priešmokyklinę (grupę), ir
mokyklą. O tas amžius, kuris
dabar yra, nėra blogas, tik
neturėtų būti labai griežtai
apsprendžiamas: 6- 7 (metai),
plius minus kažkiek tai...“

lankstesnės
vaiko perėjimo
iš
priešmokyklin
ės grupės į
mokyklą
amžiaus ribos
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tas vaikas. Ką man daryti?
Palikti jį... Ir tėvai sprendžia,
kad vis tiek nusižengsiu
įstatymui, paliksiu dar kartą
priešmokyklinėje...“
„...Tėveliai prašo, kad išleisti, o
po to pabūna mėnesį mokykloje,
rugsėjis praeina ir tada
skambina, ką daryti, kaip
grąžinti vaiką į darželį...“

„...Esu savivaldybės atstovas, ir
pas mus suplaukia visų tėvelių
lūkesčiai, ... noriu pasakyti, kad
daugiausiai būna ...skambučių
būtent dėl to, kada vaikučiai ir
gimė. Ir dar dabar yra didelė
bėda - trišalė sutartis. Tai čia
dabar niekas neužsiminė apie ją,
bet trišalė sutartis, kada vaikutis
turi tam tikrų specialiųjų
poreikių ir kada pedagoginė psichologinė tarnyba duoda
atitinkamą pažymą, ir tada vėlgi
prasideda problemos. Tėveliai
skambina, jie niekaip negali
įsisamoninti, kodėl reikalinga ta
trišalė sutartis... Ar pasiteisina
tas dalykas, kada vaikutis lieka
dar priešmokyklinio ugdymo
grupėje ir ateina pedagogas iš
mokyklos, na teikia jam tas
paslaugas. Ar tai pasiteisina
būtent šitas dalykas, nes tėvelių
nuomonių yra labai įvairių. Ir
dažniausiai... jos nėra
pozityvios. Sako, kad... vaikas
arba (turėtų) likti darželyje, arba
jau tada tikrai išeiti į mokyklą,
kad nebūtų to ..."dvigubo
žaidimo"...“
„...Dėl trišalės sutarties. Aš kaip
tik turėjau pereitais metais vieną
mokinį, trišalėje sutartyje,
kadangi jam buvo sutrikimai
kalbos dideli, penkerių metų tik
pradeda šnekėti, ir aš važinėjau į
darželį vaiką mokyti. Turėjau
tas pamokas papildomas. Iš
tiesų, aš manau, kad tai
pasiteisina, nes tas vaikas gauna
individualią, na... individualų
dėmesį, jisai dirba vienas su

tėvų klaidinga
vaiko brandos
samprata

„...Manau, kad tų dokumentų mes
turim net per daug. Viską
reglamentuojam, žiūrim,
nurodom, ir visų tų dokumentų
dvasios pagrindinės trūksta, tai
yra pasitikėjimo. Pasitikėjimo
tėvais, pasitikėjimo pedagogais,
pasitikėjimo pačiu vaiku...“

Mažesnis
reglamentavim
as

tėvai nenori trišalių
sutarčių

„...Jeigu darželio auklėtojos ...
daro tuos aprašus, kodėl tie
aprašai nepasiekia mokyklų? Čia
turėtų ne tėvai, ... bet darželiai
atsiųst šituos aprašus...“
„...Į (mokyklos) priėmimo
sąlygas (reikėtų įrašyti), kad turi
būti pristatomi tokie ir tokie
dokumentai. Tarkim, mes darom
labai išplėtotus, labai didelius
vaikų (pasiekimų) aprašus,
įvertinimo lapus, kurie tikrai
labai daug laiko atima...
Vienintelė mokykla, kuri visada
pareikalauja ir nepriima mokykla
vaiko, tai yra amerikiečių
mokykla Vilniuj. Ten be tokio
aprašo, vaiko nepriims...“

privalomas
vaiko
pasiekimų
aprašo
pristatymas
mokyklai
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mokytoju, jisai turi, priėjimą į
labai platų aspektą prie įvairių
metodų, mokytojas atvažiuoja,
dirba įvairiais žaidimo
metodais, taip kaip tam vaikui
patogiau yra, konsultuojasi su
darželio psichologe, su darželio
logopede, kaip jam galima
padėti, ir dabar tas berniukas
labai puikiai mokosi toliau...“
„...Kas liečia mokytojų ir
ikimokyklinukų aprašus,
daugelis ikimokyklinių įstaigų
tikrai rengia pasiekimų aprašus
ir juo pildo. Turėtų būti
susikalbėjimas tarp mokyklų (ir
darželių). Jeigu atneša prašymą
į tą mokyklą ir nori patekti, tai
tiesiog gal savo mokykloje
įsivestumėte tokią tvarką, kodėl
tas vaikas negalėtų atsinešti to
aprašo, nes mes,
ikimokyklinukai ir
priešmokyklinukai, tokius
aprašus pildome ir turime...“

neprivalomas
priešmokyklinę
grupę lankiusio
vaiko pasiekimų
aprašo pateikimas
mokyklai

Programų rengėjų mokslininkų, ikimokyklinio ugdymo programų rengėjų praktikų,
švietimo strategų, ugdymo įstaigų vadovų, tėvų sutelktos tikslinės grupės diskusijų analizė
parodė, kad informantai įžvelgė tas pačias ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programų dermės problemas, kurias išryškino Europos ir Lietuvos švietimo dokumentų bei
programų kokybinis tyrimas.
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8. IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO
TURINIO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SĖKMINGA IR NESĖKMINGA
PRAKTIKA LIETUVOJE
Siekiant atskleisti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės
raišką praktikoje, buvo išanalizuoti sėkmingos ir nesėkmingos turinio įgyvendinimo praktikos
atvejai. Tuo tikslu buvo lankytasi darželiuose, darželiuose-mokyklose, mokyklose, kalbėtasi su
vadovais, pedagogais bei tėvais, domėtasi vaikų ugdymosi sąlygomis. Sėkmingos ir
nesėkmingos praktikos atvejai analizuoti tokiais aspektais: atvejo esmė; naudingumas, didinant
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo(si) tęstinumą ir dermę; patrauklumas
vaikams ir tėvams; nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Išanalizavus tyrimo
duomenis, išryškėjo tokios sėkmingos ir nesėkmingos turinio įgyvendinimo praktikos atvejų
grupės: atvirumo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, grupė; dermės tarp
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopų atvejų grupė; dermės tarp priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pakopų atvejų grupė; ugdymo(si) aplinkos pritaikymo skirtingų poreikių
vaikams skirtingose pakopose atvejų grupė; ugdymo(si) technologijų taikymo ugdymo procese
atvejų grupė; atviros sąveikos tarp ugdymo institucijos, tėvų ir bendruomenės atvejų grupė.
Atvirumas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
Inovacijos „Vaiko sveikatą tausojantis dienos režimas“ esmė - siekti vaikui, kuriam
reikalinga nuolatinė specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas, bendro tipo
ikimokyklinėje įstaigoje sudaryti sąlygas ugdytis pagal pritaikytą pradinio ugdymo ir
priešmokyklinio ugdymo programas.
Tokia galimybė atsirado 2007 m. rugsėjo 14 d. LR Švietimo ir mokslo ministrui
patvirtinus įsakymą „Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam
reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas,
ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams
pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.
Mergaitė įstaigą pradėjo lankyti nuo dvejų metų. Pedagogė pastebėjo, kad ji skiriasi nuo
kitų bendraamžių: ypač baili, niekada nesišypso, ilgą laiko tarpą labai bijo eiti į muzikinę salę,
pamačius nepažįstamą žmogų, ilgai verkia, kartais atrodo, kad negirdi, sunkiai orientuojasi
grupės aplinkoje. Buvo įtarimų, kad mergaitė negirdi arba labai blogai girdi. Mama kreipėsi dėl
vaiko klausos į medikus, tačiau įtarimai nepasitvirtino.
Auklėtoja toliau stebėdama vaikus pastebėjo, kad ugdytinė nedaro pažangos lyginant su
bendraamžiais, visada vaikšto tik paėmus auklėtoją už rankos, beveik nekalba. Savo
nuogąstavimus vėl išsakė mamai. Prieš pereinant iš ankstyvojo amžiaus grupės į vyresnio
amžiaus vaikų grupę, mama vėl kreipėsi į specialistus. Deja, buvo nustatyta, kad mergaitės
protiniai gebėjimai nesivysto taip, kaip turėtų, įtariama, kad gali būti buvusi gimdymo trauma.
Ikimokyklinio amžiaus grupėje mergaitei reikalinga skirti daugiau globos, numatyti
individualios veiklos, pritaikytos pagal jos poreikius ir gebėjimus, būtina logopedo pagalba.
Vėliau, pereinant į priešmokyklinio amžiaus grupę, priešmokyklinės grupės pedagogai turėjo iš
anksto ateiti su ja bendrauti, pratintis, kad, keičiant auklėtoją, nebūtų sunkių emocinių
išgyvenimų. Priešmokyklinėje grupėje mergaitė jau buvo padariusi pažangą: ėmė šypsotis,
dingo dauguma baimių, pradėjo kalbėti trumpais sakiniais, sveikintis.
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Baigus ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai nerimavo dėl vaiko
gerovės, todėl pasinaudojo minėta galimybe ir sudarė trišalę sutartį su pradine mokykla ir
ikimokykline įstaiga.
Į ikimokyklinę įstaigą pirmą mokslo metų pusmetį atvykdavo pirmų klasių mokytoja ir
dirbdavo su mergaite atskiroje patalpoje. Aptardavo ugdytinės galimybes su priešmokyklinio
ugdymo pedagogu. Pavasarį tėvai mergaitę ėmė rytais vedžioti į mokyklą, o po to atvesdavo į
priešmokyklinę grupę. Taip ji ėmė palaipsniui lankyti mokyklą, tapo savarankiškesnė.
Inovacija naudinga didinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo(si)
tęstinumą. Šiuo atveju sudaryta galimybė atskirų ugdymo pakopų pedagogams dirbti ypač
sutartinai, kad vaikas pagal jo galimybes ugdytųsi jam priimtinu tempu, įgytų naujus
gebėjimus.
Inovacijos patrauklumas vaikams, tėvams. Vaikas, lydimas palankių suaugusiųjų,
plėtojo savo individualius gebėjimus, jo gyvenime ėmė vyrauti daugiau teigiamų emocijų.
Tėvams ypač patrauklu, nes vaiko pažanga rodo, kad jis tampa savarankiškesnis, geba
orientuotis savo erdvėje ir nepatiria socialinės atskirties.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Ugdymo procesas
įgyja ryškų kokybinį praturtinimą tiek atskiro vaiko atveju, tiek visos grupės lygmenyje. Vaikai
toleruoja ir gerbia savo bendraamžę, išmoksta jai padėti, bendrauti su įvairiais žmonėmis, įgyja
vertybinių nuostatų.
Dermė tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopų
Inovacijos „Priešmokykliniai metai. Grupės filmas“ esmė - siekti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo dermės bei naudoti šiuolaikines informacines technologijas ugdymo
proceso įvairovei didinti.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas nuo mokslo metų pradžios įstaigos filmavimo
kamera kaupia filmuotą medžiagą savo grupėje. Periodiškai filmuojamos įvairios vaikų
veiklos, dienotvarkės momentai, vaikų pažinimo, tyrinėjimo, bendravimo akimirkos. Gegužės
mėnesį paruošiamas grupės filmas. Baigus filmą, vaikai ruošia pakvietimus jaunesniems
vaikams. Kartu su auklėtoja jie įteikia pakvietimus būsimiems priešmokyklinukams. Sutartu
laiku priešmokyklinukai laukia svečių savo grupėje. Tuo tarpu pastatomas nešiojamas ekranas
multimedijai. Atvykus kviestiems svečiams, visi vaikai suburia didelį ratą, pasisveikina,
prisistato. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas pasiūlo pažiūrėti naują vaikų filmą. Po filmo
visi dalinasi įspūdžiais, pedagogas pateikia dabartiniams priešmokyklinukams klausimus, kurie
atkreipia dėmesį į tai, ką įdomaus vaikai patyrė šioje grupėje. Tada domisi, ką ketina šioje
grupėje veikti būsimi ugdytiniai.
Vėliau vyresni vaikai jaunesniems pasiūlo pažaisti žaidimus, parodo grupę, žaislus.
Inovacija naudinga didinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo(si)
tęstinumą. Inovacija skatina vidinę vaikų motyvaciją pažinti, tobulėti, akcentuojant pozityvų
patyrimą.
Inovacijos patrauklumas vaikams, tėvams. Vaikams patrauklu suvokti, kad bendromis
pastangomis yra sukurtas filmas, kuriame dalyviai jie patys ir jų bendraamžiai. Jie jaučiasi
svarbūs, reikšmingi. Būsimi priešmokyklinukai susidomi veikla, kuri jų dar laukia ateityje;
pažindami grupės aplinką, būsimus pedagogus, patyrę teigiamų emocijų, jaučiasi saugesni.
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Tėvai per vaikų pasakojimus sužino, kad vaikų dienos prabėga turiningai ir prasmingai, be to
lieka gera filmuota medžiaga prisiminimui. Būsimų priešmokyklinukų tėvai per vaikų
pasakojimus susidaro įspūdį apie naują grupę.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Panaudojamos IT,
vaikai sudominami veiklos naujoviškumu, turi galimybę mokytis vieni iš kitų. Pedagogas tarsi
gali atlikti žvalgomąjį naujos grupės vertinimą, padedantį pasirengimui naujiems mokslo
metams.
Dermės tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopų
Inovacijos „ Mokyklėlė mūsų lauks...“ esmė - siekti darnaus perėjimo nuo ugdymo
priešmokyklinėje grupėje į pradinį ugdymą.
Vasario mėnesį pora mokytojų vyksta į darželio priešmokyklinių grupių tėvų susirinkimą,
kuris vyksta ikimokyklinėje įstaigoje. Jie pristato tėvams mokyklą, atsako į kilusius klausimus,
pataria dėl priemonių įsigijimo ir pan. Atkreipia dėmesį, kad priešmokyklinėje ugdymo
pakopoje reikia daug dėmesio skirti socialinei kompetencijai. Atkreipia dėmesį, kad svarbu
pratinti vaikus susitvarkyti darbo vietą, daugiau dėmesio skirti smulkiajai motorikai.
Kovo mėnesį vyksta priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinės mokyklos mokytojų
susitikimas, kurio metu aptariama, kaip sekasi buvusiems darželio ugdytiniams pirmoje
klasėje: kas jiems gerai sekasi, kas pavyksta sunkiau. Aptariami kitų metų įstaigų
bendradarbiavimo aspektai.
Pradinė mokykla gegužės pabaigoje organizuoja koncertus darželio priešmokyklinukams.
Mokiniai paruošia jiems atminimo dovanėles, parodo būrelių meninę programą, kalbina,
globoja mokyklos erdvėse. Pirmos klasės mokytojai su dabartiniais ketvirtokais kviečia
būsimus pirmokus į klasę, susodina juos į suolus, mokytoja bendrauja su jais, pristato savo
mokinius, tada mokiniai kviečia vaikus prie lentos užrašyti savo vardus, juos perskaito, prašo
drąsiausius prisistatyti, parodo klasę, paaiškina, ko jie išmoko mokykloje. Buvo atvejis, kai
vienas priešmokyklinio amžiaus berniukas, ypač besidomintis geografija, kelionėmis ir
Pasaulio šalimis, lankydamasis klasėje, susidomėjęs žemėlapiu, daug klausinėjo ir išklausė
trumpą geografijos pamokėlę.
Vėliau - birželio pirmą savaitę pradinė mokykla organizuoja „Zuikių mokyklėlę“. Būsimi
pirmokai atvyksta į mokyklą ir iki 11 val. dalyvauja mokytojos organizuotoje veikloje, tada
tėvai palydi juos į darželį. Taip vaikai susipažįsta su būsima mokytoja, būsimais klasiokais.
Pradėjus rudenį lankyti mokyklą, pirmą mėnesį leidžiama vaikams atsinešti po vieną
žaislą, per pertraukas skiriamas laikas žaisti. Pradinė mokykla įsikūrusi buvusio darželio
patalpose, tad pirmoje klasėje yra galimybė įkurti erdvę primenančią namų aplinką:
patiesiamas kilimas, lentynose yra išdėlioti žaislai, erdvė atskiriama kitais baldais nuo klasės
dalies, kur stovi suolai. Per pertraukas vaikai ten gali pažaisti, jaustis jaukiai, kaip buvo iki tol
jiems įprasta.
Inovacija naudinga didinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumą.
Kryptingai valdomas ir tobulinamas ugdymo turinys.
Inovacijos patrauklumas vaikams, tėvams. Vaikų patyrimas plečiasi lydimas naujų
įspūdžių ir teigiamų emocijų, susipažinus su mokykla ir mokytojais, patiriamas saugumo
jausmas.Tėvams patrauklu, nes tokiu būdu gauna jiems aktualios informacijos, be to junta
pedagogų rūpestį jų vaikų gerove bei noru padėti vaikui sėkmingai adaptuotis mokykloje.
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Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Bendradarbiaujant
su pradine mokykla, galima koreguoti priešmokyklinio ugdymo procesą per mokslo metus, nes,
sistemingai ir tiesiogiai keičiantis informacija tarp pradinės mokyklos ir darželio pedagogų, į
vaikų kilusį poreikį reaguojama greičiau.
Inovacijos „Būsimieji mokinukai“ esmė - sudaryti prielaidas sėkmingam mokymuisi
mokykloje.
Su vaikais einama į mokyklą, susipažįstama su būsimosios klasės aplinka, o pavasarį
mokykla organizuoja savaitės „Nykštukų mokyklėlę“, kur visi būsimieji pirmokai eina kartu su
mokytoja į būsimą klasę, ir mokytoja jiems veda keletą pamokų per dieną.
Darželio administracija organizuoja pradinių klasių mokytojų susitikimą su
priešmokyklinukų tėvais. Mokyklos pedagogės pasakoja apie savo mokyklą, apie jos veiklą
(dalyvavimą įvairiuose projektuose, organizuojamą papildomą veiklą, šventes, sustiprintus
dalykus), atsako į tėvų klausimus. Kviečiamasi į tėvų susirinkimus ir psichologus, kurie
papasakoja apie priešmokyklinio amžiaus vaiko poreikius, kas jam svarbiausia tokiame
amžiuje, į ką tėvai turėtų atkreipti dėmesį. Šie susitikimai labai naudingi ir aktualūs tėvams, tad
būna labai gausiai lankomi.
Organizuojami priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų susitikimai. Jų metu yra
išsakomi pageidavimai priešmokyklinio ugdymo pakopos pedagogams dėl vaikų parengimo
mokyklai, jei tai galima pavadinti pageidavimais (jie labiau orientuoti pvz., į vaiko gebėjimą
atlikti darbą iki galo, orientuotis sąsiuvinyje, tinkamai elgtis su vadovėliais, taisyklingą
pieštuko laikymą), bet taip ,,elgtis“ vaikas jau pratinamas nuo pat ankstyvojo amžiaus. Tad dėl
vaikų parengimo, jų žinių joks spaudimas žemesnei ugdymo pakopai nejaučiamas. Jeigu vaikas
turi mokymosi sunkumų, jei jo silpnesni pažintiniai procesai - jam visur sekasi silpniau. Apie
tai informuojami mokytojai, tėvai auklėtojų išsamiau konsultuojami apie pastebėtas, įtariamas
vaiko problemas, sunkumus, pažangą.
Tokio susitikimo metu pradinių klasių mokytoja sakė, kad ji nemano, jog mokykla
priekaištauja auklėtojoms dėl mokinių paruošimo mokyklai. Svarbiausias reikalavimas
darželiui - tai vaiko savarankiškumo lygis. Ar sugeba vaikas savarankiškai apsirengti,
apsiauti batus, atskirti savo daiktus nuo kitų vaikų daiktų, susidėti kuprinę, susitvarkyti savo
darbo vietą ir kt.? Taip pat svarbu, ar pirmokėliai turi elementarių žinių apie juos supantį
pasaulį, ar geba normaliai bendrauti tarpusavyje, ar geba suprasti, ko nori pedagogas, ar
paklūsta jo reikalavimams, ar pakankamai drausmingas, ar sugeba save kontroliuoti? Šių
dalykų jis turi išmokti darželyje, visa kita – pradinių klasių mokytojo darbas (išmokyti raides,
skaityti, skaičiuoti ir kt.).
Inovacija naudinga didinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumą.
Tokia priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų veikla stiprina tolesnio ugdymosi
motyvaciją, sudaro prielaidas tolesniam mokymuisi mokykloje.
Inovacijos patrauklumas vaikams, tėvams. Priešmokyklinio amžiaus vaikai bei tėvai,
susipažinę su tolesnio ugdymosi pakopos aplinka, pedagogais, jaučiasi saugesni, įtvirtinamos
teigiamos nuostatos tolesnio ugdymosi atžvilgiu.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai, palaikydami glaudų ryšį su mokytojais, gali savo pedagoginėje veikloje
atsižvelgti į jų pastebėjimus ir atvirkščiai.
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Ugdymo(si) aplinkos pritaikymas skirtingų poreikių vaikams skirtingose ugdymo
pakopose
Inovacijos „Darželio aplinkų įvairovė“ esmė - siekti, kad vaikai darželyje turėtų
galimybes savo gebėjimus plėtoti ne tik grupės erdvėse, bet ir specialiai įrengtose įvairiose
patalpose.
Darželio rūsyje įrengus tinkamą ventiliaciją, per eilę metų buvo įkurti turtingi savo
sukaupta medžiaga ir priemonėmis specializuoti kambariai vaikų veiklai: „Etno paveldo
kambarys“, „Teatro kambarys“, „Mini sporto salė“, „Saugaus eismo kambarys“, „Tyrinėjimų
ir atradimų kambarys“ , pirmame aukšte „Kompiuterių klasė“, „Gamtos kampelis“.
„Etno kambaryje“ sukaupta daug senovinių daiktų: lygintuvai, austos drobės,
rankšluosčiai, duonos kepimo rakandai, skrynios, indai ir t.t. Vaikai čia gali savo akimis
pamatyti, paliesti, pažinti, palyginti, apibūdinti, išsiaiškinti, įsisamoninti veikdami su tikrais
senoviniais daiktais.
„Teatro kambaryje“ sukaupta įvairių pasakų herojų lėlių, didelių, mažesnių širmų,
pirštukinių pasakų herojų. Pagal kilusį poreikį pasaką galima sekti ir vaidinti šioje patalpoje
arba parsinešti į grupę.
„Mini sporto salėje“ yra įvairių vaikams pritaikytų treniruoklių, dviratukų, kamuolių
baseinas, čia smagu judėti, šiuolaikiška.
„Saugaus eismo kambaryje“ patiesti takeliai primenantys gatves, stovi kelio ženklai,
šviesoforas, yra vaikams važinėti skirti automobiliai, mopedai. Čia vaikai važinėja kaip tikroje
gatvėje, aptaria saugaus eismo taisykles gana tikroviškose situacijose.
„Tyrinėjimų ir atradimų kambaryje“ stovi keli šviesos stalai, daug priemonių
eksperimentams, muliažai, termometrai, svarstyklės, magnetai, smėlio stalas ir pan.
„Kompiuterių klasėje“ vyresnio ikimokyklinio amžiaus vaikai gali įgyti IT pradmenų,
žaisti didaktinius žaidimus, greičiau pažinti raides, atsispausdinti savo vardo kortelę ir pan.
„Gamtos kampelyje“ daug įvairių augalų, sukaupta paukščių ir gyvūnėlių iškamšų,
prižiūrimi gyvi vėžliukai, papūgos, šinšila, yra baseinėlis su tikromis žuvytėmis. Vaikai turi
galimybę stebėti gyvūnėlius, pamaitinti, pasivaikščioti įrengtu gamtos takeliu.
Inovacija naudinga didinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo(si)
tęstinumą. Vaikai tyrinėja daug platesnėje erdvėje nei įprastoje grupėje, sparčiau plečiasi jų
pažintiniai gebėjimai, suvokimas apie daiktus, reiškinius, aplinkinį pasaulį, tai jiems sudaro
prielaidas ateityje geriau orientuotis įvairiose aplinkose.
Inovacijos patrauklumas vaikams, tėvams.Vaikams patrauklu, nes įstaigoje galima
naudotis įvairiomis šiuolaikinėmis, įdomiomis priemonėmis, patirti daug įspūdžių, yra
galimybė atliepti interesų įvairiapusiškumą, sąveikauti su įvairia supančia aplinka.
Tėvams patrauklu, nes tai įvairina jų vaikų žaidimo aplinką, erdvių įvairovė jauki, graži ir
saugi, duoda daugiau patirties nei kartais gali suteikti patys tėvai
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Tokia aplinka
labiau atliepia vaikų poreikius pažinti nauja, tyrinėti, veikti. Vidinės erdvės maksimalus
išnaudojimas ugdymo procesui jį praturtina; vaikui veikiant įvairioje aplinkoje, ypač plėtojasi
jo pažinimo kompetencija.
Inovacijos „Saugi ir ugdanti aplinka“ esmė - siekti, kad klasės erdvėje vaikas
jaustųsi šeimininku.
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Pagal galimybes pradinio ugdymo klasėje kuriamos individualios erdves, į pamokinę
veiklą integruojami žaidimai, pamokos laikas trumpinamas iki 35 min., pamokų veikla
integruojama, naudojami įvairūs žaidybiniai - kūrybiniai elementai, pertraukų metu mokiniai
žaidžia iš namų atneštais žaislais, žaidžia kieme, kuria ir kt. Mokykloje pradinės klasės įkurtos
pirmame aukšte, atskiroje zonoje. Į šią erdvę neateina vyresni mokiniai, tad mokinukai gali
saugiai jaustis.
Klasėje nedaug vietos, kurią galima būtų suskaidyti erdvėmis. Klasėje yra kilimas,
žaidimų kampelis, bibliotekėlė, žaisliukų lentynėlė, mokymosi priemonių lentynos ir kt.
Dienotvarkė vyksta pagal pamokų tvarkaraštį. Mokyklos ir klasės taisyklės aptariamos mokslo
metų pradžioje ir kartojamos pagal būtinybę.
Stengiamasi, kad vaikas nebijotų naujos aplinkos ar draugų. Supažindinami su
mokyklos darbuotojais, parodomos visos patalpos. Instruktuojami, kur ir dėl ko galima kreiptis
atsiradus problemoms.
Stengiamasi nuolatos atnaujinti ugdymosi aplinką: prieiga prie kompiuterinių
technologijų, atnaujinamos bibliotekos knygos. Įstaiga apsirūpina sporto inventoriumi, kad
būtų kuo įdomesnė sportinė veikla.
Inovacija naudinga didinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumą.
Mokyklos pedagogų pastangos sudaryti sąlygas, panašias kaip ir ikimokyklinėje
įstaigoje,leidžia vaikams greičiau prisitaikyti prie naujų mokymosi sąlygų, t.y. lengvina jų
adaptaciją, padeda įvaldyti naujas ugdymosi priemones.
Inovacijos patrauklumas vaikams, tėvams. Mokiniai greičiau prisitaiko prie naujų
sąlygų, kurios atitinka jo poreikius ir raidos galimybes.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Vaikai
besijausdami ramiai, greičiau prisitaiko prie naujų sąlygų, ir jų mokymasis tampa
kokybiškesnis.
Inovacijos „Emocinis mikroklimatas grupėje“ esmė - skatinti vaikus ugdytis
demokratiškus tarpusavio santykius, pagarbą vienas kitam, palaikyti norą vienas kitam
padėti.
Grupėje vaikas išklausomas, skatinamas dalyvauti diskusijose, socialinių įgūdžių
lavinimo veikloje, vertinama jo nuomonė. Labai svarbu geras, nuoširdus, šiltas, pozityvus
mikroklimatas grupėje. Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas vaikų socialiniam emociniam
ugdymui. Vyresnėse grupėse taikoma socialinio ugdymo programa „Zipio draugai“, jaunesnieji
išmėgina programą „Kimočiai – žaislai, turintys jausmus“.
Daug bendraujama su tėvais tam, kad kuo greičiau pažinti vaikus. Yra tėvų, kurie
atvirai bendradarbiauja su auklėtoja. Tačiau būna ir atvirkščiai: nepasako svarbios informacijos
apie vaiką (pvz., net nuslepia ligas. Taip tėvai „daro nusikaltimą“ ir tikrai neprisideda prie
vaiko emocinės gerovės). Kai vaikai eina į priešmokyklinio ugdymo grupę, pedagogei kartu
perduodamas ir vaiko pasiekimų aplankas, o taip pat individualiuose pokalbiuose apibūdinami
vaikų gebėjimai, charakteriai. Būtinai aplankoma priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
supažindinami vaikai su nauja jų auklėtoja. Tam tikrų švenčių metu (pvz., Kaziuko mugės,
Užgavėnių metu) aplankomi vaikai kitose grupėse, būtinai aplankomi ir priešmokyklinukai,
susipažįstama su jais, pabendraujama su jų auklėtoja.
Inovacija naudinga didinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumą.
Socialiai ir emociškai brandus vaikas lengviau adaptuojasi naujoje aplinkoje, geresni jo
ugdymosi rezultatai.
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Inovacijos patrauklumas vaikams, tėvams. Rūpinimasis emocine vaiko gerove
sudaro sąlygas vaikui gerai jaustis grupėje, mokytis bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais.
Atviras tėvų ir pedagogų bendravimas suteikia tėvams svarbios informacijos apie savo vaiko
elgesį bendraamžių tarpe.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui.Vaikas, gebantis
susivokti savo emocijų pasaulyje, kontroliuoti jų išraišką, tinkamu būdu reaguoti į kito
emocijas, pasitikintis savimi, aktyviai įsijungia į ugdomąją veiklą, tinkamai bendrauja su kitais,
geba bendradarbiauti.
Ugdymo(si) technologijų taikymas ugdymo procese
Inovacijos „Išvyka į biuro prekių parduotuvę“ esmė - siekti ugdymo formų
įvairovės; ruošiantis mokyklai, tikrovėje esamų erdvių išnaudojimas ugdymo proceso
priešmokyklinėje grupėje siejimui su gyvenimu.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas susitaria su biuro prekių (kanceliarinių) pardavėja
– vadybininke, kada galima atvykti su vaikų grupe. Priešmokyklinės grupės vaikai atvyksta į
parduotuvę ir apžiūri, klausosi pardavėjos pasakojimo, kas čia parduodama, kur naudojama,
kas perkama vaikams ruošiantis į pirmą klasę. Pasakoti gali ir pedagogas, o pardavėja parodo
įdomesnę prekę. Galima stebėti ir laminavimo aparato, popieriaus smulkinimo procesą ant
paruoštų lapelių. Vaikai gali atsargiai palaikyti, paliesti daiktus rankomis, ir net išbandyti
rašiklius.
Inovacija naudinga didinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumą,
dermę. Vaikai savarankiškai ima mąstyti, ko jam prireiks mokykloje, kokias kanceliarines
prekes jam reiks įsigyti, nori pats dalyvauti pasirengimo mokyklai procese.
Inovacijos patrauklumas vaikams. Vaikams patrauklu, nes patiria naujų įspūdžių,
dalyvauja visi vienu metu ir tuo pačiu gali turėti savo minčių pasaulį, nepatiria jokio nesėkmės
jausmo, savo mintis laisvai išreiškia kitiems. Taip pat didėja vaikų bendravimo gebėjimai,
mandagumas.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Veiksmingai didėja
vaiko atsakomybė, motyvacija būti mokiniu. Ugdymo procesas praturtinamas nauja forma.
Inovacijos „Susitikimai su tikrojo meno atstovais“ esmė - vykdomas projektas
„Menų tiltas“. Jo pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas priešmokyklinio amžiaus vaikams
susipažinti su tikrojo meno atstovais (muzikantais, dailininkais, aktoriais, keramikais, lietuvių
liaudies muzikantais, tautodailininkais ir pan.), pamatyti jų kūrybą, dalyvauti kūrybiniame
procese.
Kelių įstaigų priešmokyklinių grupių vaikai šį pavasarį dalyvavo susitikime su
rašytoju. Šis renginys vyko mikrorajono bibliotekoje. Rašytojas nerimavo, kad vaikai maži ir
nesupras jo kūrybos, kadangi jis rašo daugiau mokyklinio amžiaus vaikams, tačiau rašytojas
rado bendrą kalbą su vaikais. Pasakojo apie savo vaikystę, apie pirmą sukurtą apsakymą. Kartu
su vaikais bandė kurti pasaką, kurią kiti vaikai iliustravo. Tokiame susitikime dalyvavo ir
mokyklos pirmos klasės mokiniai. Po susitikimo su rašytoju jie vaidino lėlių pasaką.
Priešmokyklinukai ir juos lydėję suaugusieji ir rašytojas buvo žiūrovai.
Tokie renginiai tinka daugiau priešmokyklinio amžiaus vaikams. O ir nauda didelė:
vaikai susipažino su biblioteka, bendravo su žmogum, kuris rašo knygas vaikams, tad
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susidomėjimas knygomis vis auga. Vadinasi ir nuostata būti mokiniu stiprėja. Tai šios
inovacijos patrauklumas vaikams.
Inovacija naudinga didinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumą.
Priešmokyklinio amžiaus vaikai pratinasi prie įdomių aplinkų bei renginių, kurie pradinėje
mokykloje bus dažni. Šio projekto metu vyko susitikimas su Lėlių teatro aktore, kuri atsivežė į
įstaigą daug lėlių, vaidino pati ir leido kurti tam tikrus vaidmenis vaikams. Vaikai buvo nuvykę
į Lėlių teatrą, į Muzikos ir meno muziejų, kuriame taip pat organizuojamos edukacinės
valandėlės vaikams, kurių metu vaikai su lėlėmis vaidina tam tikrą pasaką.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Kiekvienas
susitikimas su tikrojo meno atstovais ugdo vaikus pajausti tikrojo meno vertę, bandyti suprasti,
kas yra vertinga ir gražu.
Inovacijos „Ugdymo technologijų sąsajos“ esmė - derinti ugdymo technologijas
skirtingose pakopose.
Šis atvejis užfiksuotas darželio – mokyklos modelio įstaigoje.
1. Ikimokyklinės įstaigos grupėje visas ugdymas vyksta per žaidimą. Stengiamasi, kad
būtų kuo mažiau tiesioginio mokymo, nors dar sunku to išvengti. Kartais to reikia. Vaikai
veiksmingai ugdomi pedagogo pavyzdžiu. Daugumas vaikų susidomi. Iš ryto, kai vaikų
grupėje jau buvo daug, atsinešiau gėlių vazonėlius, žemių ir gėlių sėklų. Pradedu pilti žemes į
vazonėlius. Čia pat pribėga keli vaikai, po to kiti, ir visiems įdomu, ką daro auklėtoja. Čia pat
pedagogė duoda išbandyti ir patiems vaikams, kaip reikia sėti gėles, o vėliau kalbama apie tai,
kokios priežiūros toms gėlėms reikia.
Praktikuojamas darbą grupelėse. Su visa grupe labai sunku, nes vaikai labai
individualių gebėjimų, charakterių. Dirbama ir individualiai su vaikais, ypač po pietų labai
geras laikas individualiai veiklai. Čia ir eilėraštukų pasimokoma, ir dailės darbeliai pabaigiami,
ir knygutė paskaitoma. Vaikam labai patinka, jei jiems vieniems pasaka skaitoma. Arba ši
individuali veikla vykta anksti ryte, kai vaikai tik ateina į grupę.
Inovacija naudinga didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si)
tęstinumą. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdosi praktinius gebėjimus, kurie būtini
priešmokyklinėje grupėje.
Inovacijos patrauklumas vaikams. Ugdytiniams įdomu ir patrauklu aktyviai patiems
veikti, matyti veiklos rezultatą.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Įtvirtinami praktiniai
vaikų gebėjimai ir žinios.
2. Priešmokyklinio ugdymo grupėje stengiamasi, kad organizuota veikla būtų
informatyvi vaikams ir padėtų tinkamai pasiruošti mokyklai. Vaikai jau visi skaito, skaičiuoja.
Grupės erdvėje daug raidžių, knygų, tad jie patys tuo domėjosi, o dar draugų pavyzdys įkvepia.
Turime „Raidžių namelį“, „Skaičių ir spalvų traukinuką“, atviras knygų lentynas. Einame į
šalia esančią biblioteką pasiimti keleto knygų, kurias prieš pietų miegą skaitome. Skolinamės
knygeles ir iš kitų grupių vaikų (taip bendraujame su platesniu draugų ratu). Žaidžiama į
„mokyklą“ (vaikai susėda prie stalų. Vienas jų būna mokytoju. Mokytojas pateikia vaikams
užduotis, o vaikai tai vykdo). Vaikai nori (dauguma) būti mokiniais, todėl galima pasiekti gerų
rezultatų.
Inovacija naudinga didinant priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) tęstinumą.
Ugdytiniams pradinio ugdymo pakopoje lengviau įsisavinti būtinus skaitymo ir skaičiavimo
įgūdžius.
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Inovacijos patrauklumas vaikams. Naudodamiesi įvairiomis ugdymo tikslus bei vaikų
poreikius atitinkančiomis priemonėmis ugdytiniai turi platesnių galimybių įdomiau veikti.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Pedagogas greičiau
pasiekia užsibrėžtų ugdymo tikslų.
3. Pradinėje klasėje dirbama su „Šok“ serijos vadovėliais (Pupa. Riešutas, Gilė). Pirmos
klasės vadovėliuose daug žaidybinių elementų, lavinančių kūrybingumą, kritinį mąstymą. Ypač
svarbūs aktyvieji mokymo metodai, kurie skatina vaikų kūrybingumą ir kritinį mąstymą.
Dirbama panaudojant šiuos metodus: minčių lietus, klasės diskusija, klausimų pateikimas,
grupinis darbas, vaidmenų atlikimas, atvejo analizė ir kt. Mokymo metodų taikymas priklauso
nuo mokinių pakankamo pasirengimo grupėse ( ar jie jau gali dirbti pagal šį metodą).
Pradiniame ugdyme plačiai taikomos IKT, nes nemažai yra sukurta mokomųjųpažintinių filmų, užduočių. Mokiniams patinka IKT panaudojimas, ypač 3-4 klasių mokiniams,
nes jie jau patys gana gerai įvaldę kompiuterius. Pedagogai dalyvauja kursuose, kur moko
dirbti su interaktyvia lenta.
Nesėkmingas ugdymo metodų taikymas priešmokyklinėje grupėje
Veikla priešmokyklinėje grupėje tema „Graži mano tėvynė“. Ryto ratas vyksta vaikams
rateliu sėdint ant kilimo. Auklėtoja pasakoja, kai kada užduoda klausimus vaikams, rodo
lietuvių liaudies kostiumų paveikslus. Po to supažindina su K raide, prašo įvardinti keletą
žodžių iš šios raidės. Ryto ratas vyksta apie 30 min. Matosi, kad vaikams atsibodo, auklėtoja
juos drausmina. Vėliau pasiūlo visiems susėsti į savas vietas prie staliukų, pasiimti pratybas ir
atlikti užduotis jose.
Pedagogė veiklos aptarimo metu teigė: „Jeigu norime, kad mūsų vaikai mokykloje
labiau pasitikėtų savo jėgomis, jeigu norime, kad jiems nebūtų šoko nuo „žaidimų kilimo“
peršokti į sėdėjimą už mokyklinio suolo, jeigu norime, kad vaikai būtų atsakingi, pareigingi,
suvokiantys, kad gyvenime yra ne tik „noriu“, bet ir „reikia“, „privalau“, tuomet, manau,
būtina juos prie to vesti palaipsniui, sąmoningai. Reikia siekti, kad užduotys lavintų dėmesio
sukaupimo, darbo išbaigtumo, kruopštumo gebėjimus. Manau, kad kažkokie mokykliniai
elementai priešmokyklinėje grupėje būtini, tik saikingai. Negalima priešmokyklinėje grupėje
vaikus ugdyti tik per žaidimą. Reikalingos ir pratybų knygelės. Žinoma, visai „sumokyklinti“
ugdymo taip pat nereikia“.
Šiuo atveju pedagogė naudojo tik akademinio mokymo elementus, nes perdavė
pokalbio metu vaikams tam tikras žinias. Ji vadovavo ugdomajai veiklai, vaikai savo
iniciatyvos nerodė, tik vykdė auklėtojos nurodymus.
Nesėkminga vaikų veikla „Vaisiai ir daržovės“
3-4 m. amžiaus vaikų grupė. Savaitės tema „Vaisiai ir daržovės“. Auklėtoja prieš veiklą
paruošia labai gražius maišelius, į kuriuos įdeda vaisių ar daržovę, perriša ryškiu kaspinėliu.
Kėdutes sustato ratu ir pakviečia vaikus susėsti. Pasisveikinus ima pasakoti apie vaisius ir
daržoves. Pasakodama ima iš eilės obuolį, kriaušę, pomidorą, cukiniją, bulvę, morką ir rodo
vaikams. Vaikai pradeda tiesti rankas norėdami pačiupinėti, tačiau auklėtoja minėtus vaisius ir
daržoves padeda ant aukštos spintelės. Vienas iš vaikų atsistoja ir eina iš arčiau pasižiūrėti, o
tuo tarpu auklėtojos padėjėja prieina ir pasodina vaiką ant kėdutės. Tada pedagogė išdalina
vaikams paruoštus maišelius ir prašo juos bandyti atspėti, kas juose įdėta. Vaikai ima spėlioti,
bando atrišti ir pasižiūrėti. Pedagogė vėl paima maišelius ir ima pati atrišinėti, rodyti, kas buvo
įdėta. Rastą vaisių ar daržovę padeda vaikams nepasiekiamoje vietoje. Taip vaikams sėdint ant
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kėdučių, prabėga 40 minučių. Tada vaikai kviečiami sėsti prie stalų, kur paruoštos priemonės
aplikavimui, spalvinimui ir pan.
Programos turinys pateikiamas veikloje panaudojant netinkamus metodus ir būdus. 3-jų
metų amžiaus vaikai linkę liesti, ragauti, laisvai judėti, savaip apibūdinti matytą objektą.
Vaikams nepatraukli veikla slopina aktyvumą, žingeidumą, jis tampa pasyviu programos
dalyviu. Pedagogas naudoja tiesioginio mokymo technologiją.
Praktinis bandymas prisitaikyti prie vaikų ugdymosi
poreikių „Mylimiausio žaislo diena“
Mišraus amžiaus vaikų grupėje (3m.-5 m.) pirmo grupės tėvų susirinkimo metu buvo
išsakyta tėvų mintis, kad vaikams būtų skirta „Mylimiausio žaislo diena“. Iš namų vaikai neša
žaislus į darželį, reikalauja pirkti vis naujus arba nemoka dalintis, tausoti, tai būtų
pageidavimas ugdymo įstaigoje skirti tam dėmesio, akcentuoti draugiškumą, o ne daiktų
pirkimą.
Vaikai namuose pasirenka žaislą ir tam tikrą dieną nešasi pažaisti su draugais į grupę.
Vyresni vaikai grupėje ėmė peikti jaunesnių vaikų žaislus, pasireiškė patyčių atvejai, kad
„prasti“ žaislai, jie gali nusipirkti geresnių. Jaunesnio amžiaus vaikai ėmė labai išgyventi,
renkantis žaislą namuose, nenori eiti į darželį. Tėvai, bendraudami elektroniniu paštu
tarpusavyje, bandė tartis, kad nereikia neštis žaislų į darželį. Vienas iš tėvų pasisakė, kad
„...kur daugiau vaikas gali pasigirti žaislu, jeigu ne darželyje?“. Tokiu būdu atsiskleidė
negatyvi „Mylimiausio žaislo dienos“ pusė. Vaikai neįgijo vertybinių nuostatų, kurių tikėjosi
suaugusieji. Greičiau atvirkščiai - ėmė ryškėti pagyrūniškumas, patyčios, trukdymas ugdymo
proceso vientisumui, sėkmingam vaiko perėjimui iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą. Ėmė ryškėti
negatyvus vaikų elgesys, bloga ugdytinių savijauta, nerimavo tėvai. Teko įsikišti grupės
pedagogams ir administracijai, imtis papildomų priemonių: organizuoti tėvų susirinkimą –
diskusiją, grupės veiklas orientuoti į probleminės situacijos sprendimą.
Inovacijos „Ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ esmė - Siekti vaiko
ugdymo(si) kokybės visose ugdymo pakopose.
Ikimokykliniame ugdyme praktikuojami vaikų pasiekimų lapai, kurie sudaryti remiantis
darželio ugdymo programa, ir auklėtoja du kartus į metus pažymi vaiko tam tikrų gebėjimų
lygį. Be to dar renkami vaikų charakteringi piešiniai, įdomesni pasisakymai, kurie parodo
vaiko išsivystymo lygį. Vertina pedagogai, tėvai, specialistai, patys vaikai save įsivertina.
Ugdymo pasiekimų vertinimas vyksta šiais metodais: stebėjimas (neformalus ir formalus),
anketavimas (tėvams ir pedagogams), pokalbiai su vaikais, pokalbiai su tėvais, vaikų darbelių
analizė. Atsižvelgiant į ugdytinio pasiekimų vertinimo rezultatus, sudaroma individuali
ugdymo(si) programa, valandėlės, projektai keliems vaikams. Informacijos apie vaiko pažangą
pedagogai gauna iš stebėjimų (stebimos žaidimų situacijos, konfliktų situacijos), pokalbių,
vaikų interviu (mažieji patys mėgsta „imti“ interviu iš draugų). Įtraukiami į šį procesą ir tėvai.
Jie taip pat vertina pagal tuos pačius pasiekimų lapus. Tada sulyginami požiūriai į vaiką,
suderinamas jo ugdymas namuose ir grupėje (tik ne su visų vaikų tėvais tai įmanoma
kokybiškai padaryti). Šie vaiko pasiekimų aplankai atiduodami priešmokyklinio ugdymo
pedagogei, o ji mokslo metų pabaigoje – tėvams tam, kad jie tai parodytų pradinių klasių
mokytojai. Kartais ne visi mokytojai tuo domisi. Kai kurie net nėra matę šių aplankų. Skaudu,
nes įdedama daug darbo, o naudos – nedaug. Kai kurie tėvai taip pat į šį procesą žiūri įtariai.
Viena mama yra griežtai pasakiusi: „Mano vaiko nevertinkit“.
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Inovacija naudinga didinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo(si) tęstinumą. Gaunama informacija apie vaiko pasiekimus, kuri sudaro sąlygas
greičiau pažinti vaiką ir ugdyti jį pagal jo gebėjimus.
Inovacijos patrauklumas vaikams. Vaikai, bandydami save įsivertinti, ugdosi
pasitikėjimą savo jėgomis.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Pedagogas geba
planuoti ugdomąjį procesą atsižvelgdamas į vaiko gebėjimus ir poreikius, taip užtikrindamas
ugdymo kokybę.
Atvira sąveika tarp ugdymo institucijos, tėvų ir bendruomenės
Inovacijos „Būsiu darželinukas“ esmė - siekti darnaus perėjimo nuo ugdymo šeimoje į
ikimokyklinį ugdymą.
Darželyje parengti lankstinukai pagal psichologų, sveikatos specialistų ir pedagogų
rekomendacijas, kuriuose patariama, kaip reiktų palengvinti vaiko adaptacinį periodą darželyje
pradėjus lankyti ankstyvojo amžiaus grupę. Lankstinuke aprašoma numatoma vaiko
dienotvarkė darželyje. Gegužė pabaigoje arba birželio pradžioje direktorius tėvams įteikia
lankstinukus „Kaip paruošti vaiką į darželį“, “Adaptacinis periodas darželyje“.
Rugsėjo viduryje, suderinus su tėvais, organizuojama vaikų ir tėvų diena. Šios dienos
metu vaikai ir tėvai kartu būna darželio grupėje. Tėvai turi įsijausti į vaikų vaidmenį ir kartu
dalyvauti įvairioje dvimečių veikloje: valgyti prie vaikų stalų, klausytis vaikiškos muzikos,
improvizuoti įvairius judesius, piešti vaikams skirtomis priemonėmis, eiti į lauko aikštelę žaisti
su smėliu, žaisti su žaislais grupėje, migdyti vaiką jo lovelėje. Taip veikiant pagal vaiko
dienotvarkę būnama kartu darželyje.
Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksta susipažinimas su vaiku ir šeima (projektas “Aš ir
mano šeima“). Tėvai parengia savo šeimos pristatymą, kuriame atsispindi vaikų pomėgiai,
įpročiai namuose, pedagogai parengia savo ir grupės pristatymą. Ant kilnojamos širmos ši
medžiaga yra eksponuojama. Pageidaujantys tėvai paeiliui per visą projekto laikotarpį
dalyvauja grupės gyvenime: ateina į grupę parengę vaikams žaidimų, seka pasakas, kartu šoka,
gebantys groti muzikos instrumentu surengia mini koncertą.
Taip pat grupės rūbinėje yra įrengta vieta, kur pateikiama aktuali informacija vaikų
ugdymo klausimais „Jums, tėveliai“ . Aktualūs straipsniai, lankstinukai, rekomendacijos
dauginami kopijavimo aparatu įstaigoje. Auklėtoja pastebi, kuri parengta medžiaga ypač
aktuali ir papildo naujomis kopijomis. Be to, tėvai gali skaityti įdomius straipsnius laukdami,
kol vaikas pavalgys arba būdami kartu, kol vaikas po truputį pratinamas pasilikti grupėje be
tėvų. Tėvai, dirbantys medikais, dietologais ar vaikų psichologijos srityje, patys parengia ir
pristato kitiems įdomių praktinių patarimų.
Inovacijos naudingos didinant šeimos ir ikimokyklinio ugdymo tęstinumą.
Tėvai, kurie atsižvelgia į lankstinuke išdėstytus pasiūlymus ir pratina per vasarą vaiką
keltis ir gultis panašiu laiku, plečia vaiko bendravimo ratą su artimais draugais ar giminėmis,
ateina kartais pažaisti į darželio lauko aikštelę su būsima auklėtoja ir bendraamžiais, suteikia
jam daugiau savarankiškumo valgant, prausiantis ir pan. Tokiu būdu jie padeda vaikui lengviau
adaptuotis ikimokyklinėje įstaigoje.
Vaikų ir tėvų diena bei projektai suteikia informacijos tiek pedagogams, tiek tėvams.
Pedagogui padeda geriau pažinti vaiką, jo ugdymo(si) poreikius, pamatyti jį įvairiose
situacijose, numatyti tolesnius vaikų ugdymo tikslus bei uždavinius. Tėvai greičiau susipažįsta
140

su grupės, įstaigos aplinka, taip formuojasi geras mikroklimatas, pasitikėjimas vaiko ugdymu.
Pasijutę grupėje laukiami tėvai taip pat pozityviai išsako savo pastebėjimus, pageidavimus dėl
vaikų ugdymo gerinimo.
Inovacijos patrauklios vaikams, tėvams. Vaikai matydami linksmus, kartu
veikiančius, bendraujančius su auklėtoja ar kitais vaikais tėvus jaučiasi saugesni, drąsesni. Jie
greičiau pripranta prie naujų suaugusiųjų, ima tyrinėti ir pažinti erdves.
Ugdytinių gera savijauta, geresnis auklėtojų darbo suvokimas stiprina tėvų pasitikėjimą įstaiga,
skatina bendradarbiauti vaikų ugdymo klausimais.
Inovacijos naudingos vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui. Trumpėjant
adaptacijos periodui, mažėjant neigiamoms emocijoms, daugiau laiko skiriama vaikų
ugdomajai veiklai. Vaikai greitai ima tyrinėti grupės aplinką savarankiškai, plečiasi jų
pažinimo akiratis, labiau pasitikėdami savimi eina į muzikinę ir sporto sales, ten aktyviai
veikia. Pedagogai vaiko pasiekimų vertinimams turi daugiau informacijos, tai padeda
individualizuoti ugdymą.
Inovacijos „Bendradarbiavimas su kitų pakopų pedagogais“ esmė - išryškinti
pagrindines praktikoje naudojamas bendradarbiavimo tarp atskirų ugdymo pakopų formas.
Modelis: darželis - mokykla
Bendradarbiauja įstaigos pedagogai ir pradinių klasių mokytojos, įtraukiant šeimas.
Organizuojamos bendros priešmokyklinukų ir pradinukų šventės (Rugsėjo 1-osios, Menų
dienos, Atvirų durų dienos, vaikų išleistuvių šventės ir kt.), kūrybinių darbų parodos („Mes
piešiame Lietuvai“, „Saugūs keliuose“ ir kt.), popietės, „Kartų dienos“, bendri tėvų
susirinkimai. Modelis darželis-mokykla idealiai atitinka šiai dermei palaikyti, nes pedagogai
yra visi šalia. Jie nuolat bendrauja posėdžių metu ir girdi bei sužino, kas vyksta darželyje, girdi,
kokios bėdos kyla mokykloje. Todėl nuolat kalbama, kaip išvengti bėdų, kokiomis formomis
dirbti. Bendraujama individualiai, jei iškyla kokių klausimų apie tam tikro vaiko ugdymą,
sprendžiamos problemos, pasitelkiant specialistus.
Inovacija naudinga didinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si)
tęstinumą. Į bendrus įstaigos renginius įsijungiant visų pakopų pedagogams, tėvams, įstaigos
bendruomenė tvirtėja, atsiranda didesnis pasitikėjimas vienas kitu.
Inovacijos nauda vaikų ugdymosi proceso kokybės tobulinimui.Vaikai bendrauja su
platesniu bendraamžių ir suaugusiųjų ratu, ugdosi bendradarbiavimo gebėjimus, socialinius
įgūdžius, labiau pasitiki savimi.
Apibendrinimas
Aprašant sėkmingą ir nesėkmingą ugdymo turinio įgyvendinimo praktiką, galima
pastebėti, kad ugdymo įstaigose įgyvendinamos idėjos, kurios stiprina sąsajas tarp šeimos,
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopų. Derinami ugdymo metodai, būdai,
formos, glaudžiai bendradarbiauja skirtingų pakopų pedagogai, ugdytinių tėvai. Aprašytos
praktinėje veikloje taikytos inovacijos skatina vidinę vaikų motyvaciją pažinti, tyrinėti,
išbandyti, pratintis prie kitokių ugdymosi aplinkų, naudoti IKT, o tai sudaro prielaidas
tolesniam ugdymuisi mokykloje, garantuoja vaikų fizinę, socialinę, emocinę gerovę.
Daugumoje atvejų inovacijos patrauklios vaikams, nes jos orientuotos į vaiką, jo poreikius,
interesus, kultūrą. Suteikiant tėvams daugiau informacijos apie įstaigos veiklą, įtraukiant juos į
ugdomąjį procesą, stiprinamas pasitikėjimo ugdymo institucija jausmas.
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Aptikti nesėkmingos ugdymo praktikos atvejai priskirtini naudojamų praktikoje
ugdymo(si) technologijų sričiai: taikomas tik akademinis mokymas, netinkami ugdymo
metodai. Pastebėti pedagogų organizacinių gebėjimų trūkumai.
Tad galima teigti, kad praktikoje daugeliu atvejų atsiskleidžia šeimos, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės požymiai, ir taip siekiama vaikų ugdymosi
proceso kokybės.
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IŠVADOS
Dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų tikslų yra
nepakankama:
a. Ikimokyklinio ugdymo programų tikslai apima tik dalį vaiko individualių galių, vaiko
santykių su kitais bei vaiko įgalinimo mokytis komponentų. Tiksluose nėra
formuluojamas siektinas vaikų ugdymo(si) rezultatas (ką vaikas turėtų suprasti, gebėti,
kokias nuostatas turėti), akcentuojama tik vaikų globa (poreikių tenkinimas, geros
savijautos užtikrinimas).
b. Priešmokyklinio ugdymo programos tikslas iš esmės atspindi orientaciją į individualių
vaiko galių plėtotę ir vaiko įgalinimą mokytis, tačiau visai neformuluojamas siekis plėtoti vaiko santykį su kitais, socialine ir kultūrine aplinka.
c. Pradinio ugdymo bendrosios programos tikslas atliepia visas tris prioritetines ugdymo
tikslų kryptis: vaiko individualių galių, vaiko santykio su kitais bei vaiko įgalinimo
mokytis plėtotę, taigi yra orientuotas į aiškų ugdymo(si) rezultatą, išreikštą per
kompetencijų sampratą. Tačiau tikslo formuluotė nėra orientuota į vaiko poreikių
tenkinimo bei jų emocinės gerovės laidavimo siekį.
2. Dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų uždavinių
nepakankama, be to, nėra vieningos vidinės jų formulavimo logikos:
a. Trūksta ikimokyklinio ugdymo programų uždavinių atitikties tikslams. Programų
uždaviniuose vaiko individualių galių, vaiko santykio su kitais plėtotės, vaiko įgalinimo
mokytis siekiai nusakomi ne tik poreikių ir emocinės gerovės lygmeniu, bet ir
kompetencijų komponentų lygmeniu, t.y. uždaviniai žymiai platesni nei tikslai.
Daugumos ikimokyklinio ugdymo programų uždaviniai suformuluoti ne kaip tikslą
detalizuojantys pamatuojami vaiko ugdymo(si) siekiniai, bet kaip tikslo įgyvendinimo
sąlygos.
b. Priešmokyklinio ugdymo programoje uždaviniai atitinka tikslą, orientuoti į
kompetencijų pradmenų ugdymą. Uždaviniai aiškiai orientuoti į vaiko individualių
galių plėtotę, tačiau turėtų būti daugiau orientuoti į vaiko santykio su kitais bei
įgalinimo mokytis plėtotę.
c. Pradinio ugdymo bendrųjų programų uždaviniuose formuluojamas siekis išsiugdyti
asmens kompetencijas, tačiau nenurodoma kokias kompetencijas ir kokiu pamatuojamu
lygiu reikėtų ugdyti. Programų uždaviniai turėtų būti daugiau orientuoti į vaiko
mokėjimo mokytis kompetencijos plėtotę.
3. Dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų principų
nepakankama:
a. Vaiko individualių galių plėtotę laiduojantys principai yra visose - ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio - ugdymo programose.
b. Vaiko santykio su kitais plėtotę ir vaiko įgalinimą mokytis laiduojantys principai
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose nesuderinti (vienos
programos akcentuoja vienus, o kitos – kitus principus). Pradinio ugdymo programose
trūksta įgalinimą mokytis laiduojančių principų, kas neatitinka tikslo siekinio „ugdyti
pasirengusį mokytis toliau“ vaiką.
c. Ikimokyklinio ugdymo programose nepateikiami ugdymo(si) kontekstualumo,
prieinamumo bei įtraukties, ugdymo inovatyvumo principai, kuriems Europos švietimo
dokumentuose pastaruoju metu skiriamas prioritetinis dėmesys.
1.

143

4.

5.

6.

Nėra atitikties tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų
kompetencijų:
a. Lietuvos švietimo dokumentai nesukuria prielaidų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programų kompetencijų atitikčiai, kadangi skirtinguose
dokumentuose nurodomos skirtingos kompetencijos. Nėra dermės ir tarp Lietuvos ir
Europos švietimo dokumentuose nurodytų bendrųjų kompetencijų.
b. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose numatytos tos pačios ugdytinos
kompetencijos, tačiau jos neatitinka pradiniame ugdyme ugdytinų bendrųjų
kompetencijų.
c. Fokus grupių tyrimas parodė, jog dėl kai kurių kompetencijų sampratų iki šiol
tebevyksta diskusijos: sprendžiama, ar sveikatos saugojimo kompetencija turėtų būti
atskira, ar turėtų įeiti į asmeninės kompetencijos turinį; diskutuojama koks pažinimo ir
mokėjimo mokytis kompetencijų sampratų santykis.
Trūksta dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose
numatytų plėtoti bendrųjų kompetencijų turinio:
a. Nėra dermės tarp kompetencijų komponentų (nuostatų, žinių ir supratimo, gebėjimų).
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose išskirti visi kompetencijų
komponentai, tuo tarpu daugumoje ikimokyklinio ugdymo programų išskirti tik
gebėjimai.
b. Nepakankamai suderintas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programose numatytų plėtoti kompetencijų turinys, sunku įžvelgti vaiko ugdymo(si)
rezultatų tobulėjimą pereinant iš ikimokyklinio į priešmokyklinį bei iš priešmokyklinio
į pradinį ugdymą.
c. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose Europos rekomenduojamų
kompetencijų turinys atliepiamas tik iš dalies: programose pakanka bendravimo gimtąja
kalba, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijų elementų; nėra skaitmeninio
raštingumo, mokėjimo mokytis kompetencijos elementų; programose aprašyti tik
socialinių, bet ne pilietinių gebėjimų elementai.
d. Pradinio ugdymo bendrosiose programose aprašytos kompetencijos atitinka daugumą
Europos švietimo dokumentuose rekomenduojamų bendrųjų kompetencijų, tačiau
programose silpnai išreikšta mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir verslumo
kompetencijos, faktiškai nėra skaitmeninio raštingumo kompetencijų turinio.
Nepakankama ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų
atitiktis
prioritetinėms
Europos
ir
Lietuvos
švietimo
dokumentuose
rekomenduojamoms tikslų kryptims:
a. Ikimokyklinio ugdymo programų turinys tik iš dalies, o priešmokyklinio ugdymo(si) –
beveik atitinka Europos ir Lietuvos švietimo dokumentuose numatytas prioritetines
ugdymo tikslų kryptis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio tarpusavio
dermė dalinė.
b. Pradinio ugdymo bendrosios programos, sudarytos iš daugelio ugdymo sričių, turi daug
fragmentiškumo, eklektiškumo, tačiau iš esmės atitinka Europos ir Lietuvos švietimo
dokumentuose numatytas prioritetines ugdymo tikslų kryptis.
c. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose ryškiausiai išreikšta
vaiko individualių galių plėtotė, silpniau išreikšta santykio su kitais plėtotė, silpniausiai
išreikštas vaiko įgalinimo mokytis prioritetas.
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Skirtinga ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinio
atitiktis komunikavimo, mokėjimo mokytis ir skaitmeninio raštingumo
kompetencijoms:
a. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų turinys iš esmės atitinka
ES kompetencijos „bendravimas gimtąja kalba“ turinį ir šalies komunikavimo
kompetencijos turinį.
b. Ikimokyklinio ugdymo programos turinys visiškai neatitinka ES „mokymasis mokytis“
kompetencijos bei šalies „mokėjimo mokytis“ kompetencijos; priešmokyklinio
ugdymo(si) programoje galima įžvelgti mokėjimo mokytis kompetencijai plėtoti skirto
turinio elementų; pradinio ugdymo bendrosiose programose mokėjimo mokytis
kompetencijai skirtas turinys netolygiai pasiskirstęs skirtingų ugdymo sričių
programose.
c. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose nenumatytas turinys
skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtotei.
8. Nepakankama dermė tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programose numatytų pedagoginių strategijų:
a. Ikimokyklinio ugdymo programose nurodytos ir į vaiką, ir į pedagogą orientuotos
pedagoginės strategijos.
b. Priešmokyklinio ugdymo programoje vyrauja šiuolaikinės į vaiką orientuoto
ugdymo(si) pedagoginės strategijos.
c. Pradinio ugdymo bendrosiose programose nurodytos tiek į vaiką orientuoto mokymosi,
tiek tiesioginio mokymo technologijos.
d. Natūralu, kad aukštesnėse ugdymo pakopose daugėja tiesioginio mokymo, nes
palaipsniui daugiau gilinamasi į dalykines sritis, tačiau ikimokyklinio ugdymo pakopoje
į pedagogą orientuotos technologijos neturėtų būti taikomos.
9. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos neatliepia šiandienos
Europos švietimo dokumentų akcentuojamų ugdymo įstaigų atvirumo ir įvairiapusės
įtraukties didinimo tendencijų:
a. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose pateikti tik bendri
nurodymai dėl ugdymo(si) sąlygų ar turinio pritaikymo vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, tačiau nėra nei įvairiems poreikiams pritaikyto turinio, nei pažangos
ir pasiekimų vertinimo gairių.
b. Pradinio ugdymo bendrosiose programose minima tik viena, t.y. kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo programa (lietuvių gestų kalba, lietuvių kalba, matematika,
pasaulio pažinimas).
10. Nepakankama ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose
numatyto vertinimo atitiktis plėtojamoms kompetencijoms:
a. Ikimokyklinio ugdymo programose vertinimas neapima visų numatytų ugdyti
kompetencijų komponentų ir turinio, tačiau tinkamai aprašytos vertinimo procedūros.
b. Priešmokyklinio ugdymo(si) programoje numatytas vertinimas orientuotas į
kompetencijų vertinimą, tačiau vertinamas kompetencijų turinys neatitinka numatyto
programoje turinio. Tinkamai aprašytos vertinimo procedūros.
c. Pradinio ugdymo bendrosiose programose pastebima nepakankama dermė tarp ugdymo
sričių turinio ir vertinimo turinio. Nėra aišku kaip suderinti bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų komponentų turinį ir kaip pamatuoti vaikų pasiekimų lygį.
7.
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REKOMENDACIJOS
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų rengimo ir tobulinimo gairės
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų sandaros samprata parengta
remiantis „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermės tyrimo“
išvadomis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų sandaros sampratos pateiktos
4 ir 5 paveiksluose.
Programos tikslas orientuotas į vaiko asmenybės ugdymą(si)
Programos
tikslai/Švietimo
taikiniai
Ugdymosi
(raidos) sritys
Ugdymosi
(raidos) sritys /
pažangos
laipteliai
Ugdymąsi
integruojančios
problemos
Ugdymo(si)
turinio sritys
Ugdymo(si)
strategijos

Ugdymo(si)
aplinkos ir
priemonės

Vaiko individualių galių
Vaiko santykio su kitais
plėtotė
plėtotė
*Sveikatos saugojimo * Socialinė * Pažinimo
*Kūrybingumo
Vertybinės nuostatos

Vaiko įgalinimas
mokytis
*Komunikavimo

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Programos tikslų realizavimo sąlygos
Sveika gyvensena - bendruomeniškumas – tapatumas ir kultūriniai skirtumai – darni plėtra
ir globalizacija – kūrybiškumas ir kritinis mąstymas – informacinės technologijos
Sveikatos
ugdymo(si)

Socialinio
ugdymo(si)

Pažintinio
ugdymo(si)

Kalbinio
ugdymo(si)

Meninio
ugdymo(si)

Ugdymasis žaidžiant.
Patirtinis ugdymas(is). Probleminis. Projektinis. Ugdymasis tyrinėjant. Kūrybiškumą
skatinantis.
Imersinis (kitakalbių) ugdymas. Vystantis (skatinantis asmenybės raidą). Integruotas.
Kompleksinė švietimo pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Fizinė,
Grupės, lauko ir
Įstaigos ir
Natūrali ir
Aplinka, pritaikyta
socialinė,
artimiausios
šeimos
technologišk
vaikams, turintiems
emocinė
bendruomenės
aplinka
ai inovatyvi
specialiųjų ugdymosi
aplinka
aplinka
aplinka
poreikių

Vertinimas ir įsivertinimas, padedantis tobulėti
Vertinimo
atitiktis tikslui ir
numatytiems
pasiekimams
Kas vertinama
Pažangos
laipteliai

Vertinimo
strategijos

Vertinama tai, ko
siekiama, ką vaikas
ugdosi (tame tarpe ir
specialiųjų ugdymosi
poreikių)

Remiamasi vaiko
pasiekimų
įrodymais

Vertinimas
orientuotas siekti
programos kokybės

Vertinimas
orientuotas
siekti vaikų
pažangos

Pasiekimų lygis
Žinojimo (supratimo) ir
gebėjimo pradmenys

Vertinimo tipai:
konstatuojamasis,
formuojamasis,
apibendrinamasis

Tvirtėjantis žinojimas
(supratimas) ir beveik
įgytas gebėjimas

Vertinimo būdai:
stebėjimas, aplankalo
sudarymas, vaiko veiklos
rezultatų analizė,
kūrybinių užduočių
atlikimo vertinimas ir kt.

Įgytas žinojimas
(supratimas) ir gebėjimas

Vertinimas,
įsivertinimas,
tarpusavio
vertinimas

Vertinimo
refleksija ir
tolesnių ugdymosi
žingsnių
numatymas

7 pav. Ikimokyklinio ugdymo programos sandaros samprata
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Programos
tikslai/Švietimo
taikiniai
Plėtojamų
bendrųjų
kompetencijų
pradmenys
Kompetencijų
komponentai/
pažangos
laipteliai
Ugdymąsi
integruojančios
problemos
Ugdymo(si) turinio
sritys
Ugdymo(si)
strategijos

Ugdymo(si)
aplinkos ir
priemonės

Programos tikslas orientuotas į vaiko asmenybės ugdymą(si)
Vaiko individualių galių
Vaiko santykio su kitais
Vaiko įgalinimas
plėtotė
plėtotė
mokytis
*Sveikatos saugojimo * Socialinė * Pažinimo *Komunikavimo
*Kūrybingumo *Mokėjimo mokytis
Vertybinės nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

Programos tikslų realizavimo sąlygos
Sveika gyvensena - bendruomeniškumas – tapatumas ir kultūriniai skirtumai – darni plėtra
ir globalizacija – kūrybiškumas ir kritinis mąstymas – informacinės technologijos
Pažintinio
Kalbinio
Meninio
ugdymo(si)
ugdymo(si)
ugdymo(si)
Ugdymasis žaidžiant.
Patirtinis ugdymas(is). Probleminis. Projektinis. Ugdymasis tyrinėjant. Kūrybiškumą
skatinantis.
Imersinis (kitakalbių) ugdymas. Vystantis (skatinantis asmenybės raidą). Integruotas.
Kompleksinė švietimo pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Fizinė,
Grupės,
Įstaigos ir
Natūrali ir
Aplinka, pritaikyta
socialinė,
lauko ir
šeimos aplinka
technologišk
vaikams, turintiems
emocinė
artimiausios
ai inovatyvi
specialiųjų ugdymosi
aplinka
bendruomen
aplinka
poreikių
ės aplinka
Sveikatos
ugdymo(si)

Socialinio
ugdymo(si)

Vertinimas ir įsivertinimas, padedantis tobulėti
Vertinimo atitiktis
tikslui ir
plėtojamoms
kompetencijoms
Kas vertinama
Pažangos, įgyjant
kompetencijas,
lygiai

Vertinimo
strategijos

Vertinama tai, ko
Remiamasi vaiko
Vertinimas orientuotas
Vertinimas
siekiama, ką vaikas
pasiekimų
siekti programos
orientuotas
ugdosi (tame tarpe ir
įrodymais
kokybės
siekti vaikų
specialiųjų ugdymosi
pažangos
poreikių)
Kompetencijos (pažangos lygis)
Arba brandumas mokyklai
Pirmieji
Einama teisinga
Jau arti tikslo
Įgyta
Dar labiau
žingsniai
kryptimi
kompetencija
tobulėjama
Vertinimo tipai:
konstatuojamasis,
formuojamasis,
apibendrinamasis

Vertinimo būdai: stebėjimas,
aplankalo sudarymas, vaiko
veiklos rezultatų analizė,
kūrybinių užduočių atlikimo
vertinimas ir kt.

Vertinimas,
įsivertinimas,
tarpusavio
vertinimas

Vertinimo
refleksija ir
tolesnių
ugdymosi
žingsnių
numatymas

8 pav. Priešmokyklinio ugdymo programos sandaros samprata
1. Rengiamos ir atnaujinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos turi
turėti 3 sudėtines dalis: Ko siekiama („ko mokoma ir mokomasi“), Kaip siekiama („kaip
mokoma ir mokomasi“, „kokios mokymo ir mokymosi priemonės naudojamos“), Kiek pasiekta
(„kaip vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai“, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas,
2011; Pollard A., 2008).
Keliant atskirų pakopų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo tikslus turėtų būti
orientuojamasi į Lietuvos švietimo įstatyme (2011) išreikštą visuomenės užsakymą asmens
ugdymui: "išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru,
siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti
dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių
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visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant valstybinės kalbos, užsienio kalbų ir
gimtosios kalbos mokėjimą, informacinį raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę
kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą ir sveikai gyventi."
Rekomendacijos ugdymo(si) siekinių aprašymui programose
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslai programose turėtų
būti orientuoti į tris prioritetines ugdymo kryptis: vaiko individualių galių plėtotę, vaiko
santykio su kitais plėtotę bei vaiko įgalinimą mokytis visą gyvenimą. Šios kryptys nubrėžtos ne
tik Europos, bet ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose, nurodant laukiamus rezultatus:
ugdytinis "pasitikintis savimi – teigiamai save vertina, yra motyvuotas, atsakingas, patikimas,
iniciatyvus, kūrybingas"; "bendraujantis ir bendradarbiaujantis – konstruktyviai veikia
siekdamas bendrų tikslų, kuria ir palaiko gerus santykius su aplinkiniais"<...> „aktyvus –
dalyvauja bendruomenės gyvenime, prisideda prie Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros ir
gamtinės aplinkos puoselėjimo, socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo“; "pasirengęs mokytis
visą gyvenimą – yra įgijęs būtinas kompetencijas, kritiškai mąstantis, siekiantis žinių,
kūrybiškai jas taikantis problemoms spręsti" (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios
programos. Įvadas. ŠMM ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433).
3. Ikimokyklinio ugdymo programoje ugdymosi rezultatas turėtų būti vaiko pasiekimai
atskirose raidos srityse: sveikatos saugojimo, socialinėje, pažinimo, komunikavimo,
kūrybingumo.
4. Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdymo(si) rezultatas turėtų būti išreikštas
numatant ugdytinas bendrąsias kompetencijas, kurios siejamos su vaiko fizine, socialine,
pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo raida. Rekomenduojama išskirti sveikatos saugojimo,
socialinę, pažinimo, komunikavimo, kūrybingumo ir mokėjimo mokytis kompetencijas.
5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) rezultatas – tai laukiamas
jo pasiekimų lygis, kuris rodo raidos ir ugdymo(si) pažangą, pasiektą per vienos ugdymo
pakopos laikotarpį. Vaiko pasiekimai turėtų būti matuojami pažangos laipteliais.
Rekomendacijos ugdymo(si) organizavimo aprašymui programose
6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų dalis „Kaip siekiama“ turi būti
parengta taip, kad garantuotų programoje numatyto programos tikslo ir vaikų pažangos lygio
pasiekimą. Šioje programos dalyje turėtų būti nurodyti ugdymą(si) integruojantys kontekstai,
ugdymo(si) turinio sritys, ugdymo(si) strategijos, ugdymo(si) aplinkos ir priemonės.
7. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojamos tokios
ugdymo(si) turinio sritys - sveikatos ugdymo(si), socialinio ugdymo(si), pažintinio ugdymo(si),
kalbinio ugdymo(si), meninio ugdymo(si). Kadangi kompetencijos paprastai aprašo siektiną
arba pasiektą rezultatą, to rezultato pasiekimui reikalingas ugdymo(si) turinys turėtų būti
dėstomas ugdymo(si) sritimis.
8. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose pagrindinė vaikų ugdymosi
strategija turėtų būti ugdymasis žaidžiant, tačiau į programas turėtų būti įtraukos ir kitos vaikų
ugdymo(si) strategijos, tokios kaip patirtinis, probleminis, projektinis ugdymasis ir kt.
Priešmokyklinio ugdymo programose turėtų atsirasti vaiko mokymosi mokytis strategijos
elementų.
9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose turėtų būti išryškinamas
aplinkos atvirumas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bendruomenei,
technologinėms ugdymo(si) inovacijoms.
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Rekomendacijos vaikų pažangos vertinimui
10. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose aprašant vaikų pažangos
vertinimą būtina numatyti vertinimo strategijas ir kriterijus, atitinkančius programų ugdymo(si)
tikslą ir pasiekimų lygį (ikimokyklinio ugdymo programose) bei plėtojamas kompetencijas
(priešmokyklinio ugdymo programoje).
11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose turėtų būti parengti vaiko
pažangos „laipteliai“ (pažangos kriterijai), pritaikyti vertinimui.
12. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose būtina numatyti vaikų
pažangos vertinimo strategijas, apimančias vertinimo tipus (konstatuojamąjį, formuojamąjį ir
apibendrinamąjį), vertinimo būdus (stebėjimą, vaiko veiklos rezultatų analizę, kūrybinių
užduočių atlikimo vertinimą, aplankalo sudarymą ir kt.), įvairias vertinimo procedūras
(vertinimas, įsivertinimas ir kt.) bei vertinimo refleksiją.
13. Visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų dalyse turėtų būti
numatyti pritaikymai vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sukuriant jiems
būtinas sąlygas bendroje ugdymo(si) sistemoje.
14. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, būtina pritaikyti ugdymosi tikslą,
turinio apimtį, ugdymosi strategijas, aplinką bei vertinimo strategijas.
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