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2017 m. sausio 1 d. vaikų nuo gimimo iki 6 m. populiacija ES šalyse 
(tūkst.):

ES šalyse bendras šio amžiaus vaikų skaičiaus vidurkis nuo bendro gyventojų skaičiaus – 6,1 %;

Italija – 5,0 %
Turkija – 9,6 %

Lietuva – 6,3 % (~180 000 vaikų)







Dalyvavimo 
ankstyvajame  
instituciniame ugdyme 
įtaka 
Lietuvos mokinių 
pasiekimams
(dr. Rita Dukynaitė, dr. 
Natalija Valavičienė, 
EBPO PISA 2018: 
Rezultatai ir  
tendencijos)

• Beveik visose šalyse mokiniai, lankę darželį ilgiau 
nei metus, pasiekia aukštesnių rezultatų nei jų 
bendraamžiai, jo nelankę;

• Lietuvoje šis skirtumas siekia 63–109 taškus:

• Nelankė ar lankė trumpiau nei vienerius metus, 
skaitymo gebėjimų pasiekimai  vertinami  385 
taškais

• Lankė 1–2 metus – 448 taškai

• Lankė 2–3 metus – 472 taškai

• Lankė 3–4 metus – 486 taškai

• Lankė 4–5 metus – 494 taškai



INVESTICIJŲ Į ANKSTYVĄJĮ UGDYMĄ 
GRĄŽA

(Schweinhart, l.J. 2005)

Nedalyvavę instituciniame ugdyme

Dalyvavę instituciniame ugdyme





EUROPOS 2020” 
SIEKIS:

95 proc. vaikų nuo 4 metų iki privalomo
mokymosi mokykloje pradžios, dalyvauja 
instituciniame ugdyme;



Gerinant ikimokyklinio ugdymo prieinamumą 
ypatingą dėmesį skirti vaikams:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=LT

• esantiems nepalankioje socialinėje padėtyje.

Tai neleidžia nuo pat ankstyvo amžiaus formuotis vaikų gebėjimų skirtumams ir yra svarbi
kovos su nelygybe ir žemu išsilavinimu priemonė. Ikimokyklinis ugdymas turi būti teikiamas
taikant integruotą ir vaikų teisėmis pagrįstą politikos priemonių rinkinį, kad pagerėtų vaikų
mokymosi rezultatai ir būtų nutrauktas iš kartos į kartą pasikartojantis nepalankios socialinės padėties
ciklas;

• kilusiems iš skirtingos aplinkos ir turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, įskaitant negalią,
vengti jų atskyrimo ir skatinti jų dalyvavimą sistemoje, kad ir kokia būtų jų tėvų ar globėjų padėtis
darbo rinkoje;

• turintiems specialiųjų poreikių ir jų šeimoms, įtraukiant visus atitinkamus subjektus, pavyzdžiui,
švietimo, socialinių ar sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, taip pat tėvus ir stiprinti prevencinius
veiksmus, ankstyvą sunkumų nustatymą ir tinkamą paslaugų teikimą;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=LT


2018 m. ES skurdo ir socialinės atskirties sąlygomis
gyvenantys 0 – 5 m. vaikai

(Šaltinis: Eurostat, EU-SILC, 2019 m.) 



4–6 metų vaikų, dalyvaujančių instituciniame ugdyme, 
dalis (proc.) savivaldybėse (2018 m.)



Reformos ES šalyse
• Įteisina privalomą ikimokyklinį ugdymą (Vengrija, Prancūzija – nuo 3 m.; Graikija,

Liuksemburgas, Šveicarija – nuo 4 m. Kipras – nuo 4 m.8 mėn.; Slovakija – nuo 2020 m. vienerių
metų privalomas ikimokyklinis ugdymas nuo 5 m.);

• Įteisina visuotinį ikimokyklinį ugdymą (angl. legal entitelment), kas įpareigoja steigėją garantuoti
vietą, jeigu šeima tokios paslaugos pageidauja;

• Velsas iki 2021 m. planuoja didinti valstybės finansuojamą ugdymo programos dalį nuo 10 iki 
30 valandų per savaitę ir nuo 38 iki 48 valandų per metus dirbantiems tėvams auginantiems 3–4 m. 
vaikus; 

• Suomija įteisino privalomą vienerių metų priešmokyklinį ugdymą. Nuo 2018 m. vykdo kokybės 
gerinimo ir personalo  kompetencijoms stiprinti skirtą reformą. Kuriama išsami ikimokyklinio 
amžiaus vaikų duomenų bazė, griežtinami kvalifikaciniai reikalavimai pedagogams;

• Škotija nuo 2020 m. planuoja įteisinti nemokamą maitinimą, o nuo 2020 – 2021 m. m. –
nemokamą 1140 val. ugdymą per metus (apie 30 val. per savaitę);





PRADINIO UGDYMO ANKSTINIMO 
MODELIAI:

• Vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programa
pradedama teikti sulaukus 5 m.

Pradinio ugdymo programa - sulaukus 6 m.

• Dviejų metų priešmokyklinio ugdymo programa sulaukus
5 m.

Pradinio ugdymo programa – sulaukus 7 m.



Planuojant pokyčius būtų siekiama:

1. Asmens sėkmei tinkamiausiai panaudoti ankstyvąją vaikystę –

etapą kai kokybiškas vaiko ugdymas gali iš esmės paveikti jo raidą.

Tyrimais įrodyta, kad jeigu iki 5 m. problemos, atsirandančios dėl skurdo,
specialųjų ugdymosi poreikių ir kt. nėra šalinamos, jos turi tendenciją didėti;

2. Mažinti skirtumus tarp besimokančių kaimo ir miesto vietovėse, mergaičių ir
berniukų, socialinės atskirties sąlygomis, skirtingoje socialinėje – ekonominėje
aplinkoje gyvenančių mokinių – gerinti mokinių pasiekimus ir mažinti prastai
besimokančių skaičių;

3. Mažinti skurdo ir atskirties lygį šalyje ir kt.



Sprendimai Lietuvoje:

• 2012 m. įteisintas privalomas ikimokyklinis ugdymas vaikams:

– kurių tėvai stokoja socialinių/pozityvios tėvystės įgūdžių;

– vaikams nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai, bet
vaikui nesudarytos sąlygos šiuos poreikius tenkinti;

– šeima išgyvena sunkumus (neteko darbo, išvyko į užsienį, dingo ir kt.)
dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir
pažintiniai poreikiai;

• 2016 m. įteisintas privalomas vienerių metų priešmokyklinis
ugdymas;



Privalomas ikimokyklinis ugdymas skirtas:

(2020 liepos mėn. SVIS duomenys)

Eil. 

Nr. 
Savivaldybė Vaikų 

skaičius 

1 Akmenės r. 9 

2 Elektrėnų 3 

3 Jonavos r. 2 

4 Kaišiadorių r. 4 

5 Kauno r. 6 

6 Klaipėdos m. 9 

7 Klaipėdos r. 3 

8 Panevėžio r. 3 

9 Radviliškio r. 1 

10 Raseinių r. 1 

11 Šiaulių m.  2 

12 Šiaulių r. 1 

13 Trakų r. 1 

14 Varėnos r. 13 

15 Vilniaus 7 

16 Vilniaus r. 1 

17 Zarasų r. 1 

 Viso: 67 

 



LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO Nr. I-1489  
8, 9 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO 
ĮSTATYMAS, 2017 12 19, Nr. XIII-926

• 1. Priešmokyklinis ugdymas vaikui gali būti teikiamas nuo 5 arba 6
metų. Sprendimą priima tėvai (globėjai);

• 2. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į PPT ar švietimo pagalbos
tarnybą, dėl 5 m. vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo
programą, vertinimo ir ne vėliau nei per 20 darbo dienų gauti tarnybų
rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis;

• 3. Pradinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau (t. y. nuo 6 m.), jeigu
priešmokyklinis ugdymas vaikui pradėtas teikti metais anksčiau;

• 4. Įstatymas įsigaliojo 2018 m. vasario 1 d.



ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į VAIKĄ
http://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-
quality-framework_en.pdf

http://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf


Būtini darbai ir priemonės:

1. Atnaujinti/pritaikyti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2. Sudaryti galimybes pedagogams įgyti reikiamą kvalifikaciją/pasirengti
vykdyti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas pritaikytas
jaunesniems vaikams;

3. Jaunesnių vaikų ugdymui įrengti/pritaikyti priešmokyklinio ugdymo
grupes, pradines klases;

4. Persvarstyti pavežėjimą į ugdymo įstaigas ir kt.



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, labai tikėtina,
padės vaikams tapti „galimybių piliečiais“.



Keisti nuostatas į ankstyvąjį vaikų ugdymą negalime laukti.
Kur dėsime kablelį?


