LYGIAVERTIS STARTAS:
ankstyvojo ugdymo plėtra
ir prieinamumas

PRIEŽASTYS, PASKATINUSIOS LRP
INICIATYVĄ
• Kokybiškas švietimas - Gerovės valstybės sudedamoji
kertinė dalis.
• Daugelis sisteminių problemų švietime yra tarsi
„užkoduotos“ jau ankstyvajame lygmenyje.
• Lietuvoje nėra užtikrintas ikimokyklinio ugdymo
prieinamumas visiems socialinę riziką patiriantiems
vaikams.
• Nesudaromos galimybės vaikams anksčiau pradėti
priešmokyklinio ugdymo programą ir, esant poreikiui,
joje praleisti ilgesnį laiką tam, kad kiekvienas vaikas
galėtų tinkamai pasirengti pradiniam ugdymui.

PRIEŽASTYS, PASKATINUSIOS LRP
INICIATYVĄ
• Pradedant vaiko ugdymą, stokojama lankstumo:
daugiau kliaujamasi amžiumi, o ne vaiko individualiu
pasirengimu.
• Sąryšio tarp ankstyvojo ugdymo (ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio) lygmenų stoka.
• Individualiais vaiko poreikiais grįsto perėjimo tarp šių
lygmenų stygius.
• Kiekvienam vaikui prieinamo kokybiško ankstyvojo
ugdymo svarba, siekiant užtikrinti visų vaikų gerovę ir
sėkmingą ateitį.

PRIEŽASTYS, PASKATINUSIOS LRP
INICIATYVĄ
• Lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas naudinga
visiems vaikams, ypač vaikams, esantiems
nepalankioje socialinėje ekonominėje padėtyje.
• Tai padeda sutrukdyti anksti formuotis socialinių
įgūdžių skirtumams, yra svarbi kovos su socialine
nelygybe ir nepakankamu išsilavinimu prevencinė
priemonė.

SITUACIJOS ANALIZĖ:
SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS
• Lietuvoje yra 4350 ikimokyklinio amžiaus vaikų, augančių
socialinę riziką patiriančiose šeimose.
• 1566 vaikų (36 proc.) nebuvo ugdomi ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
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SITUACIJOS ANALIZĖ:
SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS
• 31-a iš 50-ies vertintų savivaldybių privalomo
ikimokyklinio ugdymo 2019 m. neskyrė nė vienam
vaikui iš socialinę riziką patiriančių šeimų, o 23
savivaldybės to nedarė per dvejų metų audituotą
laikotarpį.
• Ikimokyklinio ugdymo tokiems vaikams užtikrinimas
savivaldybėse skiriasi nuo 13 iki 100 proc.

ARGUMENTAI, PAGRINDŽANTYS LRP
INICIATYVĄ
• Ankstesnis vaikų ugdymas tiesiogiai koreliuoja su jų
socialinių įgūdžių formavimu, emocine ir kognityvine
raida, gebėjimo mokytis ugdymu, geresniais mokymosi
rezultatų pasiekimais vėlesnėse klasėse, asmenybės
branda.
• Lietuvoje daugėja priešmokyklinį ugdymą pradedančių
penkiamečių: nuo 2,43 proc. (720 vaikų) 2017 m. iki 7,83
proc. (2112 vaikų) 2020 m.
• Objektyviai vykstančio proceso tolesnis skatinimas.

TARPTAUTINĖ PATIRTIS
• Daugelyje Europos valstybių visuotinis ikimokyklinis
ugdymas užtikrinamas nuo 3 metų (Belgija, Ispanija,
Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Malta,
Lenkija, Portugalija, Rumunija, Didžioji Britanija ir kt.) arba
nuo 4 metų (Nyderlandai, Šveicarija, Lichtenšteinas ir kt.).
• Daugelyje ES šalių (17) pradinis ugdymas pradedamas, kai
vaikui sueina 6 metai. 8 šalyse (tarp jų ir Lietuvoje)
pradinio ugdymo pradžia yra 7 metai, 3 šalyse – 5 metai ir
1 šalyje – 4 metai.

LRP INICIATYVOS ESMĖ
Sudaryti kuo palankesnes lygiaverčio starto sąlygas
kiekvienam vaikui, apibrėžiant dvi teisinio reguliavimo
nuostatas:
I. Užtikrinti vaikams, augantiems socialinę riziką
patiriančiose šeimose, kokybiško ikimokyklinio ugdymo
prieinamumą.
II. Palaipsniui pasirengti ir pereiti prie ankstesnio, tačiau
lankstaus visų vaikų ugdymo:
▪ vertinant individualius vaiko poreikius,
▪ pritaikant ugdymo aplinką ir metodus,
▪ sukuriant kokybišką turinį,
▪ investuojant į pedagogų rengimą ir ugdant jų
kompetencijas.
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I.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO
PRIEINAMUMAS

Užtikrinti ikimokyklinį ugdymą pilna apimtimi vaikams,
augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose.
SIEKIAI:
▪ mažinti savivaldybių finansinę naštą, lėšas vaikų ikimokykliniam
ugdymui skiriant iš valstybės biudžeto;
▪ skirti finansavimą vaikų pavėžėjimui, sudaryti galimybes
lydinčiojo asmens pavėžėjimui;
▪ užtikrinti prieinamumą įvairiomis formomis: teikiant socialines
paslaugas, švietimo pagalbą, pasitelkiant laisvuosius mokytojus
ir kitus švietimo tiekėjus.
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II.

PASIRENGIMAS ANKSTINTI
PRIEŠMOKYKLINĮ IR PRADINĮ UGDYMĄ

Sudaryti kokybiškas sąlygas palaipsniui pereiti prie ankstesnio,
tačiau lankstaus ankstyvojo ugdymo.
SIEKIAI:
▪ sukurti galimybę ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo
programą dvejus metus,
▪ pritaikyti ugdymo turinį, formas, aplinką jaunesnio amžiaus
vaikams,
▪ palikti galimybę tėvams (ar globėjams) apsispręsti vaiką į
ugdymo įstaigą leisti metais vėliau,
▪ priešmokyklinį ugdymą pradėti, kai vaikui 5 metai sueina iki tų
kalendorinių metų balandžio 30 d.
Galimi variantai

5 metų amžiaus

I

Priešmokyklinis

II

Priešmokyklinis 1

III

6 metų amžiaus

7 metų amžiaus

Pradinis
Priešmokyklinis 2

Pradinis

Priešmokyklinis

Pradinis
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SIŪLOMI ĮGYVENDINIMO TERMINAI
2021 m. rugsėjo 1 d.
▪ pilna apimtimi užtikrinti ikimokyklinį ugdymą vaikams iš socialinę
riziką patiriančių šeimų.
2023 m.
▪ sukurti kokybiškas sąlygas ir būti pasirengus į priešmokyklinį ugdymą
priimti jaunesnio amžiaus vaikus, kuriems tais metais iki balandžio 30
d. bus sukakę 5 metai.
2024 m. sausio 1 d.
▪ sukurti kokybiškas sąlygas ir būti pasirengus į pradinį ugdymą priimti
jaunesnio amžiaus vaikus, kuriems tais metais iki balandžio 30 d. bus
sukakę 6 metai.
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NE VAIKAI TURI RUOŠTIS MOKYKLAI,
O MOKYKLA VAIKAMS (EBPO 2017)

▪ Aplinka pritaikyta jaunesnio amžiaus vaikams.
▪ Ugdymo turinys pritaikytas jaunesnio amžiaus
vaikams.
▪ Pedagogai pasirengę dirbti su jaunesnio amžiaus
vaikais.

