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ANKSTYVOJO VAIKŲ UGDYMO REFORMOS EUROPOS ŠALYSE (ECEC System National Information Sheets, projektas 2015 m.)
Vengrijoje nuo 2015 m. įteisintas privalomas ikimokyklinis ugdymas nuo 3 m. (iki šiol buvo nuo 5 m.);
Lenkijoje nuo 2015 m. įteisintas privalomas mokymasis mokykloje nuo 6 m. (vietoj 7 m.) ir visuotinis ikimokyklinisugdymas nuo 4 m. Nuo 2017m. - visuotinis 3 m. vaikų ugdymas. Nuo 2015m. įteisintas privalomas užsienio kalbosmokymasis nuo 5 m., nuo 2017 m. - užsienio kalbos mokymasis nuo 3 m.;
Suomijoje nuo 2015 m. įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas nuo 6 m.
Danijoje 2015-2018 m. numatyta iš valstybės biudžeto savivaldybėms skirti 24 mln. eurų dėl didesnio personaloskaičius įdarbinimo vaikų darželiuose;
Anglijoje nuo 2017 m. visiems 3-4 m. vaikams, kurių tėvai dirba, suteikiama teisė 30 val. per savaitę nemokamailankyti darželį;
Lietuvoje 2015 m. Vyriausybė pritarė privalomo priešmokyklinio ugdymo įteisinimui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.



ANKSTYVOJO UGDYMO NAUDA:
• ES-28 PISA ir PIRLS tyrimuose dalyvavęmokiniai, kurie buvo lankę vaikų darželius,maždaug metais lenkė (jų pasiekimai buvo35 taškais aukštesni) tuos, kurie nelankė;
• PIRLS 2011 m. duomenys rodo, kad vaikai,kurie ilgiau dalyvavo ankstyvajameinstituciniame ugdyme buvo geriaupasirengę mokymuisi mokykloje, jųskaitymo įgūdžiai buvo geresni.

Šaltinis:http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166EN.pdf



Ketvirtokų skaitymo gebėjimai (taškai) pagal dalyvavimo ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme trukmę 2011 m. (Šaltinis: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166EN.pdf)

Vieneri metai arba trumpiau
Ilgiau negu vieneri ir trumpiau negu treji metai

Ilgiau negu treji metai



Investicijų į ankstyvąjį ugdymą grąža
(Schweinhart, L.J. 2005)



KOKYBIŠKAS ANKSTYVASIS UGDYMAS:
• Mažina iškritimą iš švietimosistemos;
• Prisideda prie skurdo mažinimo;
• Didina ekonominę naudąasmeniui, šaliai, visaivisuomenei;
• Kt.



2012 m. ES skurdo ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenantys 0 – 5 m. vaikai
(Šaltinis: Eurostat, EU-SILC (2014 m. vasaris) 



Ketvirtokų iš neišsilavinusių šeimų skaitymo pasiekimų skirtumai, susiję su AU įstaigų lankymu ilgiau negu vienerius metus, 2011 m. 



ANKSTYVOJO UGDYMO NAUDA:
Ankstyvasis ugdymas didinabendrą švietimoefektyvumą ir mažinasocialinius - ekonominiusskirtumus, jeigu aprėptisnekenkia ugdymo kokybei.



• EK komunikatas “Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuogeriau pasirengti ateičiai” (2011)
(http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/LT/1-2011-66-LT-F1-1.Pdf)

• ILO Policy Guidelines on the promotion of decent work for early childhood educationpersonnel (2014)
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_236528.pdf)

• ISSA gairės dėl vaikų iki trejų metų kokybiško ankstyvojo ugdymo (2014);
• EBPO veiklos dėl ankstyvojo ugdymo kokybės gerinimo (Starting strong I, II, III, IV);
• EK rekomendacijos dėl ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės užtikrinimo(2014) (angl. Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care)

(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf)
• Kt.



Date: in 12 ptsEducation EEEeEducation and training 

Vaikas ir vaikystė yra suprantama ir vertinama                                                                Yra bendras supratimas  ir sutarimai kas
yra kokybiškas ankstyvasis vaikų ugdymas

Tėvai yra aktyvūs dalyviai
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profesionalumą darbo
sąlygas.

PRIEINAMUMAS: tai
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įvairovę paslaugosVALDYMAS IR

FINANSAVIMAS: aiškios visų
lygmenų atsakomybės;
derinami/koordinuojami teisės
aktai ir finansavimas;
stiprinamas
bendradarbiavimas;
sistema kuriama “link
visuotinai prieinamų paslaugų”

KOKYBIŠKAS 
ANKSTYVASIS 

VAIKŲ 
UGDYMAS TAI 

YRA:

STEBĖSENA IR
(ĮSI)VERTINIMAS:
suprantama, skaidri ir
regulari; geriausiai
atstovaujanti vaiko
interesus; efektyviai
naudojama tobulinant
politiką ir praktiką;

UGDYMO PROGRAMA:
holistinė, lanksti, skatinanti
bendradarbiavimą, nuolat
peržiūrima ir tobulinama



IKIMOKYKLINIO  IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMAS



EUROPOS 2020 tikslas - 95 proc. vaikų nuo 4 metų ikiprivalomo mokymosi mokykloje pradžios dalyvaujaikimokykliniame ir (ar) priešmokykliniame ugdyme;





KETURMEČIŲ DALYVAVIMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME:
Kaime 38,76 proc.
Mieste 102,17 proc.
___________________
Viso: 83, 26 proc. 



IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DINAMIKA



PRIEINAMUMO GERINIMUI VYKDYTOS PRIEMONĖS :
1. Inicijuotas LR Statybų įstatymo pakeitimas;
2. Inicijuotas Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaigos, vykdančiosikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programą, bendrieji sveikatos saugosreikalavimai” pakeitimas;
3. Atliktas ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo situacijos savivaldybėse tyrimas(2013m.);
4. 2012 – 2014 m. organizuotos konsultacijos savivaldybėse dėl ugdymoorganizavimo galimybių regionuose, teiktos konsultacijos dėl Ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo plėtros nemokamu telefonu ir el. paštu;



PRIEINAMUMO GERINIMUI VYKDYTOS PRIEMONĖS 2:
5. Vykdytas konkursas skatinantis diegti inovatyvius ugdymo organizavimomodelius (konkurso vykdymui skirta 1 mln. litų);
6. Parengtos metodinės rekomendacijos ir edukacinis filmas dėl ikimokykliniougdymo organizavimo formų įvairovės;
http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir758/dir37/dir1/5_0.php

7. Parengtos metodinės rekomendacijos nevalstybinių ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo programų teikėjams, vykdomos konsultacijos;
http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir723/dir36/dir1/8_0.ph



www.projektas-aikštelė.lt
(2014-2020 m. ES SF „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“)



PRIEINAMUMO GERINIMUI VYKDYTOS PRIEMONĖS 

8. Įsteigti 76 daugiafunkciniai centrai kaimo vietovėse (ES SF lėšos)



IKIMOKYKLINIO  IR  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  TURINIO  ATNAUJINIMAS:



VAIKO PASIEKIMŲ APRAŠAS IR REKOMENDACIJOS PEDAGOGAMS:



Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (2014)   
(http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf)

- padėti pedagogams ir kitiems ugdytojams
atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius;

- tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo
programą;

- įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį
kiekvienam vaikui ir vaikų grupei;

- stebėti vaiko pažangą ir tikslingai ugdyti
kiekvieną vaiką;



Į PAGALBĄ PEDAGOGAMS:
Metodinės medžiagos paketaipedagogams dėl atnaujintoikimokyklinio/priešmokykliniougdymo turinio diegimo
(ES SF 2015-2020);
Pedagogų mokymai kaip metodinęmedžiagą naudoti praktiškai
(ES SF 2015-2020);



Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, 2014



Priešmokyklinio ugdymo tikslas:
atsižvelgiant į kiekvieno vaikopatirtį, galias, ugdymosi poreikius,vadovaujantis humanistinėmis irdemokratinėmis vertybėmis,
užtikrinti optimalią vaiko raidą,

padėti pasirengti mokytis pagalpradinio ugdymo programą;



www.projektas-aikštelė.lt



PEDAGOGAI IR PERSONALAS:
1. Reikalavimai pedagogų kvalifikacijai;
2. Naujos mokytojų atestacijos gairės;
3. Darbo užmokestis ir darbo sąlygos;



STEBĖSENA IR VERTINIMAS



2014-2020 m. ketinama parengti, išbandyti ir įdiegti ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo kokybės išorės vertinimo sistemą, atnaujintistebėsenos rodiklius (ES SF lėšos)



VALDYMAS IR FINANSAVIMAS



• Nobelio premija

„Prasta vaikų sveikata, iškritimas iš švietimo sistemos, skurdas ir nusikaltimai mažėja,
jeigu vaikams (ypač iš remtinų šeimų), per pirmuosius penkis jų gyvenimo metus,
sudaromos galimybės gyventi kokybiškai. Šiuo metu vaikų smegenys vystosi ypač
sparčiai, todėl tikslingas ir profesionalus ugdymas ir priežiūra, labai tikėtina, padės
jiems tapti „galimybių piliečiais“.
Nobelio premijos laureatas, ekonomistas James Heckmanas



Priemonės talkinančios formuojant ir  diegiant susitarimus dėl “požiūrio į vaiką” ir prezentuojančios šiuolaikinį kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:







Šiandieninis vaikų darželis. Koks jis?



KAS   YRA   SVEIKATA?
(Pasaulio sveikatos organizacija, 1948)

Fizinė sveikata

Socialinė sveikataPsichinė sveikata



DAŽNIAUSIAI IŠSAKOMOS  PROBLEMOS:
1. Vaikų saugumas vaikų darželyje (čiulpinukai, neatsargus vaikų elgesys vienas su kitu, saugumas darželyje ir kt.);
2. Sutarčių su tėvais sudarymas (susitarimų/bendravimo  kultūra, sutarčių  turinys ir kt.); 
3. Bendravimas/bendradarbiavimas su tėvais (bendravimo kultūra, nepagarba vieni kitiems, nekorektiškos rinkliavos ir kt.)
4.
5.
6.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ


