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Informacijos šaltiniai

Nacionalinė Airijos kolegija

Airijos švietimo ir įgūdžių departamentas

5 Dublino ikimokyklinės įstaigos

Dublino lituanistinė mokykla „4 Vėjai“



Švietimo sistemos pakopos

Ankstyvasis ugdymas (0-6)

Pradinis ugdymas (4-12)

Vidurinis ugdymas (12-18)

Trečiasis švietimo lygis



Kontrastai

Airija Lietuva
Steigėjai 80 proc. įsteigtos privačių steigėjų 80 proc. savivaldybių įsteigtos

Finansavimas nuo 2010 metų 3-4 metų vaikams
valstybės finansuojamas nemokamas 3
val. per dieną (arba 15 val. per savaitę)
ugdymas

kitą dalį finansuoja tėvai

nuo 2011 metų vaikams iki 6 metų valstybės
finansuojamas nemokamas 4 val. per dieną
(arba 20 val. per savaitę) ugdymas

kitą dalį finansuoja įstaigos savininkas

likusius mokesčius (už vaiko maitinimą,
individualias ugdymo priemones ir
kt.) sumoka tėvai

Pedagogų
kvalifikacija

žemiausio išsilavinimo lygio, gali dirbti
baigę tik vidurinę mokykla

aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas ir
vienos iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms
įstaigoms arba edukologijos studijų krypties
programų baigimas ir auklėtojo kvalifikacija



Kontrastai

Airija Lietuva
Motinystės (tėvystės)
atostogų trukmė

26 savaitės + galimybė 16 savaičių
nemokamų

2 metai

Dalyvavimas
instituciniame ugdyme

46 proc. 3-mečių
beveik 96 proc. 5-mečių

89 proc. 5-mečių
87 proc., 3–6 metų vaikų
98,2 proc. – miestuose

Ugdymo aplinka nėra išpuoselėta ar estetiška, netgi
skurdoka

estetiška, funkcionali, ypatingi higienos
reikalavimai



Persidengia su pradiniu ugdymu

Pradinis ugdymas – nuo 4 m., bet 

privalomas nuo 6 m.

Valstybė pradėjo domėtis prieš 20

metų, tačiau nuoseklios politikos

nebuvo

Ikimokyklinio 
ugdymo 

organizavimo 
ypatumai



Kokybės užtikrinimo priemonės

Ankstyvojo ugdymo kokybės samprata (2006)

Ankstyvojo ugdymo turinys (2009)

Mentorystės sistema (nuo 2014)

Švietimo inspekcija (nuo 2016)

Suaugusiųjų ir vaikų santykis grupėje



I. Kokybės užtikrinimo priemonės

Ankstyvojo ugdymo kokybės samprata

Síolta (liet. – „sėklos“) – nacionalinė ankstyvojo ugdymo kokybės
samprata, apimanti visus veiklos aspektus

Kokybės principai ir 16 standartų

Vieningas įstaigos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo įrankis

Vartotojo vadovas - http://siolta.ie/manuals.php

http://siolta.ie/manuals.php


II. Kokybės užtikrinimo priemonės

Ugdymo turinio modeliavimas

Aistear (liet. – „kelionė“) – nacionalinė ankstyvojo ugdymo
programa

http://www.ncca.biz/Aistear/

Skirta vaikams nuo gimimo iki 6 metų amžiaus.

https://player.vimeo.com/video/121594261

http://www.ncca.biz/Aistear/
https://player.vimeo.com/video/121594261


Aistear struktūra

I. Nuostatos ir sritys

II. Geros praktikos gairės





III. Kokybės užtikrinimo priemonės

Mentorystės sistema

„Better Start“ (liet. – „geresnė pradžia“) – Švietimo ir įgūdžių departamento
iniciatyva, skatinanti ikimokyklinių įstaigų kokybės gerinimą.

Metodinė pagalba pedagogams žinias įdiegti į praktiką:

nustatyti tikslus ir parengti veiklos planą;

stebėjimas, praktinės patirties modeliai, metodinė medžiaga



IV. Kokybės užtikrinimo priemonės

Vienam suaugusiajam grupėje tenka

3 vaikai iki 1 metų

5 1-3 metų vaikai

11 3-6 metų vaikų



Švietimo strategija,
orientuota į vietos (seniūnijos) aktualijas

• Bendruomenė yra įstaigų steigimo iniciatorė, atsakinga už ugdymo turinį

• Skirtinga įstaigų veiklos kokybė („Kokia bendruomenė, toks ir darželis“)

• Akcentuojama, kad vaikas yra grupės, darželio, mokyklos bendruomenės dalis

Idėja. Daugiau galių bendruomenei savose įstaigose ir atsakomybės dalinimosi su ja.



Ankstyvojo ugdymo iniciatyvos
Švietimo pagalba vaikus auginančioms šeimoms

•Apsilankymo namuose programa

•Tėvų-vaikų namų programa

•Ankstyvojo skaičiavimo projektas



Ankstyvojo ugdymo iniciatyvos
Švietimo pagalba vaikus auginančioms šeimoms

• Tikslas – ugdyti tėvystės įgūdžius (žindymo, masažo,
mitybos konsultacijos, vėliau – žaidimo reikšmė vaiko
gyvenime, ugdomųjų priemonių pavyzdžiai).

• Tėvai mokomi pasitikėti savimi, būti stipriais
psichologiškai, džiaugtis leidžiant laiką su savo vaiku.

• Taikinys – žemesnio socialinio sluoksnio šeimos, kurių
vaikai dažniausiai nelanko ikimokyklinės įstaigos.

KEISTI GYVENIMUS ŠVIETIMO PAGALBA



Ankstyvojo ugdymo iniciatyvos
Apsilankymo namuose programa

Skirta vaikams iki 2 metų amžiaus.

Vykdymas pagrįstas reguliariu konsultanto apsilankymu vaiko namuose.

Trukmė – iki 3 mėnesių (1 kartą per savaitę po 1 val.) arba nuo 3 mėnesių iki
metų (1 val. trukmės vizitas per mėnesį).

Tėvai konsultuojami vaikų ugdymo kausimais, dovanojama medžiagą,
padedanti tobulinti tėvystės įgūdžius.



Ankstyvojo ugdymo iniciatyvos

Tėvų-vaikų namų programa

Skirta 1-3 metų vaikams.

Trukmė – 2 mokslo metai.

Šeima lankoma 2 kartus per savaitę po 0,5 valandos.



Ankstyvojo ugdymo iniciatyvos

Tėvų-vaikų namų programa

Namų vizitatoriai pataria tėvams,

kaip naudotis knygomis ir žaislais.

Programa skatina ugdymą žaidžiant.



Ankstyvojo ugdymo iniciatyvos

Tėvų-vaikų namų programa

Specialūs leidiniai, kurie moko „skaityti“ ir

sudaryti žemėlapius.

Tai laviną loginį mąstymą, orientavimąsi

erdvėje, konkrečioje vietovėje



Bendradarbiavimas su tėvais

Nuoseklus darbas su šeimomis (konsultacijos, mokymai, 
tikslinė metodinė medžiaga)

• Įprasta kviestis tėvus ir šviesti juos įvairiais vaikų auginimo ir ugdymo klausimais.
Pvz., kvietimas darželyje į susirinkimą, kur tėvai mokysis kūdikių masažo.

• Šeimos informuojamos apie įvairias grupes ar renginius, kuriose jos gali lankytis,
dalyvauti, būti socialiai aktyvūs, susirasti draugų. Pvz., darželis informuoja, jog
antradieniais ir ketvirtadienis seniūnijos kino centre rodomas filmas pritildytai ir
kviečia tėvelius su kūdikėliais pažiūrėti gero kino tyliai. Vaikiukai miega, o tėveliai
žiūri.



Tėvai prašomi kasdien pažymėti, kada vaikas atvyko ir kada išvyko iš darželio



Vaikų pažangos ir pasiekimų 
dokumentavimo idėjos

Stokojama vaikų
pažangos stebėjimo
duomenų panaudojimo
ugdymo turinio
planavimui

Dažniau žymima ženklais,
rečiau – aprašoma

(iš Airijos inspektorių
pastebėjimų)



Vaikų pažangos ir pasiekimų 
dokumentavimo idėjos

Aprašomasis vertinimas



Nestandartinio tipo pastatai



Nestandartinio tipo pastatai



Ugdymo aplinka





Supratimas apie Montessori 
pedagoginę sistemą



Struktūruota ugdymo erdvė – „Geros pradžios“ metodikos taikymo požymis



Priemonės muzikiniam vaikų ugdymui tiesiog grupėje



Smėlio žaidimų erdvė terapijai, vaizduotei, kūrybiškumui, jausmų raiškai





Vandens vonelė, kurioje 
vaikai plukdo laivelius, 
žaidžia su vandens žaislais



Seni daiktai panaudojami kaip žaislai



Vaikams skirta bibliotekėlė, iš kurios savaitgaliais galima pasiimti knygeles į namus



Dienotvarkė pateikta grupėje



Dienotvarkė pateikta grupėje



Dienotvarkė pateikta grupėje







Langeliai sienos apačioje, kad vaikščiodamas ar atsigulęs vaikas galėtų stebėti gamtą



Maisto ruošimo patalpos



Maisto ruošimo patalpos



Dėmesys alergiškiems vaikams, jų mitybos ypatumams





Įstaigos teritorija



Įstaigos teritorija



Įstaigos teritorija



Pažintinių vizitų organizavimo idėjos

• dalyvių sugrupavimas
• medžiagos ant stalų išdėliojimas pagal temas



Pažintinių vizitų organizavimo idėjos

Lektorių nuoširdumas, atvirumas, realios,
nepadailintos situacijos atskleidimas

Pvz., ant darželio durų užsikabino Lietuvos vėliavą
su užrašu „Sveiki atvykę į mūsų darželį. Lietuvos
draugams“


