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STRATEGINĖS KRYPTYS:

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS YRA:

“VEIKSMINGA PRIEMONĖ SUKURTI TOLESNIO 
MOKYMOSI PAGRINDĄ, SUMAŽINTI MOKYKLOS 
NEBAIGUSIŲJŲ SKAIČIŲ, PRIEMONĖ PAGERINTI 
BENDRĄ ĮGŪDŽIŲ IR GEBĖJIMŲ LYGĮ”
Europos Komisijos 2006 m. rugsėjo mėn. priimtas komunikatas 

„Europos švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumas ir teisingumas”
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LIETUVOS STRATEGINĖS KRYPTYS:

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 
UGDYMO

PRIEINAMUMAS;

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 
UGDYMO

KOKYBĖ;
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2030 m. ?

KOKIŲ GEBĖJIMŲ, 
ŽINIŲ, KOKIŲ
VERTYBINIŲ
NUOSTATŲ
REIKĖS 
MŪSŲ VAIKAMS?
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UGDYMO TURNIO ATNAUJINIMAS –
NUOLATINIS     PROCESAS

Formavimas

Atnaujinimas  
Tobulinimas Įgyvendinimas

Vertinimas
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KAIP MUMS PASISEKĖ PASIRENGTI 
PROGRAMAS IR KAIP SEKASI VADOVAUJANTIS 

JOMIS DIRBTI ?
1. Tyrimas “Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo vadybos kokybės vertinimas”
(2009)

2. Tyrimas “Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo 
kokybės analizė” (2009)
(http://www.upc.smm.lt/projektai)

3. 2009/2010 m. organizuota 12 apskritojo
stalo diskusijų regionuose dėl 
ikimokyklinio ugdymo turinio programų
rengimo ir jų įgyvendinimo

4. Tyrimas “Ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo dermė” (2012)

http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir574/dir28
/dir1/15_0.php
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“Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
turinio ir jo įgyvendinimo kokybės analizės”

siūlymai (1):

• Nuolat reflektuoti įstaigos ugdymo filosofiją, vertybes 
bei lūkesčius;

• Gerinti ekologinio, pilietinio, tautinio ugdymo kokybę;

• Skatinti patirtinį vaikų ugdymą(si), užtikrinti ugdymo 
prasmingumą, inovatyvumą, vaikui aktualią veiklą, 
praktikuoti vaiko klausymo pedagogiką;



9

SIŪLYMAI (2):

• Gerinti tėvų informavimą apie Programas;

• Parengti nacionalinius ikimokyklinio amžiaus vaikų
standartus;

• Pedagogams aktyviau domėtis šiuolaikinėmis 
ugdymo aktualijomis, nuolat taikyti naujus ugdymo 
būdus ir kt.
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Tyrimo “Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
vadybos kokybės vertinimas”siūlymai (1):

• Privalu gerinti į vaiką orientuoto ugdymo suvokimą, 
geresnį vaiko ugdymosi poreikių ir edukacinių
galimybių pažinimą;

• Būtina kuo didesnė vaikų ugdymosi formų įvairovė;
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Tyrimo “Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
vadybos kokybės vertinimas”siūlymai (2):

• Kelti tokius vaiko ugdymo tikslus kaip vaiko 
smalsumo ir pažintinių interesų skatinimas,
apsisprendimas ir orumas, laisvė ir atskomybė;

• Pedagogams dalintis gerąja praktine patirtimi 
instituciniu ir bendruomenės lygmeniu.
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Diskusijų dalyvių siūlymai:
• Parengti nacionalinį

vaikų pasiekimų
aprašą;

• Teikti pagalbą
praktikams dėl 
ikimokyklinio ugdymo 
turinio naujovių;

• Teikti pagalbą dėl 
ugdymo programų
rengimo;
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PAKITĘS POŽIŪRIS Į UGDYMO 
TURINIO ATRANKĄ BEI  

ĮGYVENDINIMĄ:

1. Pedagogas turi labai gerai išmanyti 
ugdymo tikslus ir siekius;

2. Pedagogas įgyja teisę ir laisvę
pats rinktis, modeliuoti, išmėginti ir 
tobulinti;

3. Pedagogas prisiima atsakomybę
už vaiko ugdymosi poreikių
tenkinimą ir ugdymosi sėkmę;

4. Pedagogas prisiima atsakomybę
už šeimos poreikių tenkinimą;
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Ugdymo turinį sudaro: 

• vaiko jau turima patirtis, 
• ugdymo programos, 
• ugdymo ir ugdymosi metodai

bei kontekstas, 
• pasiekimų vertinimas;
• ugdymo aplinka ir priemonės;

(pagal UNESCO) 
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Pagrindinis
dokumentas: 

Ikimokyklinio
ugdymo
programų
kriterijų
aprašas
(2005, 2011)
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PRIVALOMOS PROGRAMOS:
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm

• Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo programa (2006);

• Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa 
(2007);

• Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (2004);
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PRIVALOMA:

Kiekvieną dieną, ne 
mažiau kaip po vieną
valandą, Ikimokyklinėse 
ugdymo įstaigose
privalomos kūno kultūros 
pratybos 

“Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir 
sporto įstatymas”
(1995, 2010, 2012)
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ETNINĖ KULTŪRA:

• Etninės kultūros 
plėtros švietimo 
įstaigose 
strategija (2009)
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KITOS PROGRAMOS:

• ANKSTYVOJO 
UGDYMO 
VADOVAS

(tėvams, globėjams, 
pedagogams) 2001
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KITOS PROGRAMOS:

• BENDROJI 
PRIEŠMOKYKL
INIO UGDYMO 
IR UGDYMOSI 
PROGRAMA 
(2002)
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METODINĖS REKOMENDACIJOS:

SAUGUS ELGESYS
(saugus eismas, priešgaisrinė sauga ir

civilinė sauga). 

Metodinės rekomendacijos 
auklėtojams ir 

priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams (2008)
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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTROS
2011- 2013 METŲ PROGRAMA

(http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programa-2011-03-01%28minstr.%20pasir.%29.pdf)

• Bus įvertinta ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo programų dermė;

• Bus parengtos ikimokyklinio 
ugdymo turinio rengimo 
metodinės rekomendacijos;

• Bus atnaujinta priešmokyklinio 
ugdymo bendroji ugdymo 
programa;
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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
PLĖTROS 2011- 2013 METŲ PROGRAMA

(http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programa-2011-03-01%28minstr.%20pasir.%29.pdf)

• Bus parengtas ikimokyklinio amžiaus vaikų (tame tarpe 
turinčių specialiųjų poreikių) pasiekimų aprašas;

• Bus vykdomi mokymai pavaduotojams, auklėtojoms ir 
priešmokykinio ugdymo pedagogams;

• Bus skleidžiama geroji ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo patirtis;
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Bendrojo  ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių
atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos 

aprašas (2011)

Įstaigos, vykdančios 
ikimokyklinio ugdymo 
programą, už mokinio 
krepšelio lėšas perka 
priemonių, kurios 
ikimokyklinio ugdymo 
programoje numatytos 
kaip ugdymo turiniui 
įgyvendinti reikalingos 
priemonės.
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Švietimo aprūpinimo standartas (2011)

Ikimokyklinio ugdymo 
turinio programoms 
įgyvendinti reikalingos 
priemonės numatomos 
programose parengtose 
pagal “Kriterijų aprašą”
(2005, 2011);

Priešmokyklinio ugdymo 
mokytojas atrenka ir 
kūrybiškai atnaujina 
ugdymo priemones 
atsižvelgdamas į grupę
lankančių vaikų ypatumus, 
poreikius ir bendrąją
priešmokyklinio ugdymo 
programą;
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Ugdomoji aplinka:
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Ugdomoji aplinka:
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Ugdomoji aplinka:
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Ugdomoji aplinka:
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UGDYMO PROGRAMOS 
INTERNETINIUOSE  PUSLAPIUOSE: 

• dažniausiai pateikiamos rubrikose “Veiklos kryptys”
arba “Veikla” (šalia “strateginių planų, metinių
veiklos programos, veiklos nuostatų ir kt.);

• jeigu yra rubrika “Ugdymas” joje pateikiama įvairi 
medžiaga – informacija apie renginius, projektus, 
ekskursijos, pažintines keliones ir t.t.);

• kai kur pateikiami individualių Programų
pavadinimai, kai kur – dar ir Programos tikslas ir
uždaviniai;
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Kitos minimos Programos:

• “Zipio draugai”;
• Meninio ugdymo programa;
• Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių

medžiagų vartojimo programa;
• “Vėrinėlis”, “Gairės”;
• Anglų kalbos programa;
• Sveikos gyvensenos;
• Individualios programos spec. poreikių

turintiems vaikams;



32

BENDRAVIMAS IR 
BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

(rubrikos puslapiuose)
• “Svarbios nuorodos”;

• “Nuorodos”;

• “Tėvams”;

• “Patariame tėveliams”;
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www.ikimokyklinis.lt
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Nuoširdžiausi sveikinimai !


