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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Duomenys apie lopšelį-darželį  

 

Lopšelio-darželio pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis 

(toliau – lopšelis-darželis).  

Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 

305615915.  

Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.  

Lopšelio-darželio savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 

111105174, adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai.  

Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.  

Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3110.  

Tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3111.  

Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-

darželis.  

Ugdymo kalba – lietuvių.  

Ugdymosi formos ir būdai – formos: grupinis ir individualus 

ugdymasis; proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus.  

Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas.  

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.  

Lopšelio-darželio pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas, kodas 85.10.20, kitų maitinimo paslaugų teikimas, 

kodas 56.29, sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51, 

kultūrinis švietimas, kodas 85.52 ir kitos švietimo bei ne švietimo 

veiklos rūšys.  

Lopšelio-darželio buveinė – Daugėlių g. 74, LT-81121 Kuršėnai, 

Šiaulių rajonas. Veikla taip pat vykdoma Liepų al. 3, LT-81116 

Kuršėnai, Šiaulių rajonas. telefonas – 8 (41) 58 06 85, 8 (41) 58 06 

93, +370 620 91 169, el. paštas – ld.kursenai@gmail.com, interneto 

svetainės adresas – ldkursenai.lt 
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2. Pedagoginis, psichologinis, filosofinis 

ugdymo(si) programos pagrindimas 

 

augelis teorijų ir tyrimų vienu ar kitu būdu aiškina ryšį 

tarp asmens ir darbo pasaulio. Esant  dviems esminiams 

veiksniams: asmuo ir aplinka (Davis, 2002, 2005) ir  K. 

Pukelio (2021) pateiktai Gyvenimo spiralės (Life helix) teorijai, 

ugdyme(si) svarbiausia – vaiko prigimties ir aplinkos sąveika. Gerai 

apgalvota ir pritaikyta / suorganizuota ugdymo(si) aplinka pagal 

vaiko prigimtį, pagrindžianti savasties virsmą, siejanti su veiklos 

prasme ir vedanti link asmens tapatybės fiksacijos, skatina vaikus 

būti veikliais ir kūrybingais. 

Ikimokyklinio  ugdymo(si) programos turinys remiasi 

humanistine filosofija (A. Maslow, C. Rogers), kuri pabrėžia į vaiką 

orientuotą asmeninį patirtinį ugdymą(si), vaiko asmenybės augimą, 

tenkinant esminius jo poreikius: fiziologinius, dvasinius, savipildos, 

saviraiškos ir savirealizacijos. Skatinamas ugdytinio ir ugdytojo 

bendradarbiavimas. Sudarytos sąlygos vaikui atsiskleisti. 

Ugdymo(si) programa orientuota į vaiko poreikių  tenkinimą, jų 

plėtojimą, suteikianti konkrečiam ugdytiniui „socialiai vertingą 

patirtį, kaupiamą socialiai vertingoje veikloje, įgalinančioje  priimti 

socialiai vertingus sprendimus” (K. Pukelis).  

Mums artimos ir progresyvistinės filosofijos idėjos – 

gebėjimas spręsti problemas, veikti pačiam, kaupti ir kritiškai 

vertinti informaciją, išmokti mokytis, kritiškai mąstyti. 

Ugdymas mūsų lopšelyje-darželyje remiasi filosofo A. 

Gaižučio (1988), psichologų A. Gučo (1990), S. Freudo (R. 

Žukauskienė, 1996) mintimis, jog žaidimas – pagrindinė vaiko 

veikla. Pritariame J. Piaget (R. Žukauskienė, 1996) nuomonei, kad 

vaiko žaidimas – kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria 

pasaulį, įprasmina jį. Esant įgimtam pažintiniam žmogaus poreikiui 

pažinti pasaulį bei pažinti priežastis, dėl kurių dalykai vyksta vienaip 

arba kitaip, vaikui neužtenka žinių, informacijos, patirties, gaunamos 

iš kitų žmonių. Jis pats atranda, sužino stebėdamas, išgyvendamas, 

eksperimentuodamas, tirdamas, kurdamas. 

Besiremdami keliomis filosofinėmis kryptimis, formuojame 

savo filosofinį ugdymo(si) pagrindą: 

„Pasauliui reikia mąstytojų, kūrėjų, pasitikinčių asmenybių, 

kaip niekada anksčiau. O koks yra geresnis laikas intelektualios, 

kūrybingos kartos ugdymui, jei ne vaikystėje ir ne dabar. 

Esame kūrybingi, pasitikintys savimi, gerbiame vieni kitus 

ir laukiame visų, nepaisant kultūrinių skirtumų, įsitikinimų, skirtingų 

poreikių. Darni bendruomenė geba priimti visus, mokytis vieniems 

iš kitų bei tobulėti kartu“ (Lopšelio-darželio strateginis planas 2021- 

2023 m.). 

D 
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3. Ugdymo(si) programos ir strateginių 

dokumentų sąsajos 

 

adovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu ir jo 

pakeitimais, siekiame ugdyti „vertybines orientacijas, 

leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, 

atsakingu žmogumi“, lavinti „šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir 

dabartiniam gyvenimui svarbius komunikacinius gebėjimus“, 

„perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus“ ir ugdyti 

gebėjimą sveikai gyventi.  

Vykdydami ikimokyklinio ugdymo(si) programą, 

įgyvendiname vaiko gerovės siekius: 

 reaguoti į vaiko ir šeimos prašymus, 

 teikti įvairiapuses paslaugas, orientuotas į vaikų 

poreikius, nuomones, kultūrą, 

 ugdyti vaiką, gebantį gyventi savarankiškai, 

 lanksčiai reaguoti į kintančius vaiko interesus. 

Kiekvienas ugdytinis turi galimybę lavinti savo 

sugebėjimus, išsakyti savo nuomonę, teikti siūlymus,  dalyvauti 

kultūriniuose ir meniniuose renginiuose (Vaiko teisės, 1997). 

Atsižvelgdami į lopšelio-darželio nuostatus siekiame, 

„padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, 

pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais 

pradmenis, ugdyti(s) kūrybiškumą ir mokėjimą mokytis, pažinti savo 

šalį, užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens 

unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai 

mokytis mokykloje“ (Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio nuostatai). 

Įgyvendindami mūsų lopšelio-darželio strateginį švietimo 

planą 2021–2023 m., siekiame ugdymosi praktikos, skatinančios 

pokyčius ugdomojoje veikloje, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimo, 

edukacinių aplinkų dermės ir ugdymo(si) tęstinumo jose, modernaus 

ugdymo moderniomis priemonėmis bei tautos tradicijų puoselėjimo.  

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos vienas 

tikslų – „reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai 

dirbantys profesionalūs mokytojai“ – įpareigoja mūsų įstaigos 

vadovus ir pedagogus kelti kvalifikaciją, siekti aukštesnių 

kompetencijų, didinti šiuolaikinių technologijų išmanymą, gilinti 

savo profesines žinias bei bendruosius gebėjimus.  

Įgyvendinama Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, 

Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. 

strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje 

suformuluota perėjimo nuo švietimo 

visiems prie švietimo kiekvienam, 

suasmeninto, personalizuoto ugdymo(si) 

ir mokymo(si) nuostata. 

V 
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4. Vaikai ir jų poreikiai 

 

opšelyje–darželyje ugdomi skirtingos asmeninės patirties, 

socialinės padėties, kultūros, įvairių poreikių vaikai nuo 0 

iki 7 metų. 

Pagrindinis vaikų nuo gimimo iki 1,5 metų poreikis – 

saugumas. Todėl ypatingai svarbu šiuo laikotarpiu kuo dažniau 

vaikus glausti, raminti, nešioti – taip kuriant saugų pasaulį. 1,5–3 

metų mažyliai pradeda aktyviai tyrinėti pasaulį. Šiuo amžiaus 

tarpsniu vaikui gyvybiškai svarbu pačiam atrasti, pasiekti, nuspręsti. 

Nuo 4 iki 6 metų labiausiai vystosi vaikų iniciatyvumas, todėl jis 

nori išbandyti naujausių dalykų, pažinti, eksperimentuoti, kurti. 

Lopšelyje-darželyje tenkinami vaikų poreikiai pagal esamas 

galimybes, esant įtraukties sunkumams ir iššūkiams, kurie siejasi su 

personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno 

vaiko ugdymosi galias ir poreikius, integruotai ugdomi specialiųjų 

poreikių vaikai, turintys nedidelių, vidutinių, didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo grupėse pagal ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas. Ugdytiniams sudarytos 

sąlygos rinktis veiklą pagal pomėgius ir gebėjimus, lavėti pagal  

kiekvieno prigimtines galias. 

Atsižvelgdami į šiuolaikinių („interneto amžiaus“, Alfa 

kartos, skaitmeninių technologijų ir kt.) vaikų ypatumus, stengiamės 

geriau pritaikyti ugdymo(si) turinį vaikų poreikiams ir mokymosi 

stiliui: 

 sudaryti galimybes pačiam vaikui susikurti, keisti, 

pertvarkyti aplinką; 

 kurti vaikų ugdymosi situacijas, kupinas žaismės, 

nuotykių, atradimų; 

 kurti situacijas, kurios skatintų vaikus spręsti 

problemas, tyrinėti ir kritiškai mąstyti; 

 skatinti vaikų veiklą grupelėmis; 

 sudaryti galimybes patiems vaikams ieškoti 

informacijos (enciklopedijos, internetas, QR kodai ir kt.); 

 sudaryti sąlygas žaisti su šiuolaikinio vaiko poreikius 

atitinkančiais žaislais (kompiuteriai, fotoaparatai, interaktyviosios 

lentos, skaitmeninės knygos, šviesos stalai, „Bee-bot“ robotukai ir 

kt.); 

 sudaryti galimybes internetinių pokalbių programomis 

(„Skype“, „Messenger“ ir kt.), įvairiomis platformomis („Zoom“, 

„Mūsų darželis“, „Google Meet“ ir kt.) bendrauti su kitų Lietuvos 

miestų ar užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikais; 

 sudaryti sąlygas vaikams dalyvauti ugdomojoje 

veikloje netradicinėje aplinkoje už lopšelio-darželio ribų: toks 

ugdymas(is) vaikams yra patrauklesnis, vaikai geriau jaučiasi, 

tyrinėja ir kuria. 

L 
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5. Regiono ir įstaigos savitumas 

 

opšelio-darželio ugdytiniai ugdosi dviejuose pastatuose 

Kuršėnų miesto pietinėje dalyje – Daugėliuose. Netoliese 

vingiuoja upė Venta, ošia Daugėlių pušynas, eina 

geležinkelis Šiauliai–Klaipėda. Nepakartojamas vaikų patirčių 

šaltinis – turtinga Kuršėnų miesto aplinka: 

 socialinė: Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija, 

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, Kuršėnų Vytauto Vitkausko 

biblioteka, Kuršėnų kūrybos namai ir kt.),  

 kultūrinė: bažnyčia, puodžių muziejus, kalendorių 

muziejus, tradiciniai miesto renginiai, kultūros centras),  

 gamtinė: upė Venta, intakas Šudkojis, pušynas, 

miesto parkas, karjerų tvenkiniai, valstybės saugomi paveldo 

objektai – ąžuolai,   

 lankytinos istorinės vietos: Kuršėnų dvaro sodyba, 

etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, senosios evangelikų 

liuteronų kapinės, L. Ivinskio aikštė.  

Lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, 

kurioje veikia 10 grupių: 8 – ikimokyklinio amžiaus vaikams (3 – 

nuo 0 iki 3 metų, 5 – nuo 3 iki 5 metų) ir 2 – priešmokyklinio 

amžiaus (5–6 / 7 m.) vaikams. Sudarytos galimybės vaikams ugdytis 

4 val., 6 val., 10.5 val. per dieną. Veikia pailgintos dienos grupė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 

 

Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio viziją „Ugdymosi 

sėkmės ir asmeninės ūgties įstaiga“, veiklą grindžiame pamatinėmis, 

humanistinėmis, bendruomenės susitarimu išgrynintomis 

vertybėmis: pagarba, atsakomybe, tobulėjimu, pasitikėjimu.  

Lopšelyje-darželyje ypatingas dėmesys skiriamas 

bendruomenės emociniam saugumui, sveikatai, fiziniam aktyvumui. 

Įgyvendinamos socialinių emocinių įgūdžių programos „Kimochis“ 

ir „Zipio draugai“. Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja 

L 
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Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle ir įgyvendina 

sveikatos stiprinimo programą. Lopšelis-darželis yra įsitraukęs į 

Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektą „Olimpinė 

karta“. 

Ugdymas(is) vyksta projektų metodu. Vyrauja proaktyvaus 

pedagogo vaidmuo, grindžiamas vaiko interesų, iniciatyvų, idėjų 

palaikymu ir išplėtojimu, ugdymosi kontekstų, provokacijos ir 

iššūkio sukūrimu ugdytinių įsitraukimui, tyrinėjimui, kūrybai. 

Naudojama: ugdomosios veiklos moderavimas klausimais, 

įkūnytasis mokymasis, naratyvus žaidimas, STEAM ugdymas. 

Ugdymo(si) procesas vyksta ne tik grupių patalpose, bet ir aktų, 

sporto salėse, Lego Dacta žaidimų kambarėlyje, tyrinėjimų 

laboratorijoje, pasakų kambarėlyje, koridoriuose, laiptinėse, 

lopšelio-darželio kieme ir kitose vidaus bei išorės erdvėse. 

Lopšelio-darželio kieme įrengtos įvairios tikslingos, 

funkcionalios, atviros bendruomenei edukacinės erdvės, kuriose 

kūrybiškai plėtojamos visos ugdytinių kompetencijos. Edukacinėse 

erdvėse siūlomos idėjos veikloms praturtina ugdomąjį procesą, 

sudaro sąlygas šeimoms laisvalaikiu pasinaudoti šių erdvių 

galimybėmis. Realizuojamos lauko pedagogikos idėjos. Sudarytos 

sąlygos (atšviečiančios liemenės, lietpalčiai, guminiai batai ir pan.) 

ugdytis lauke įvairiu oru laikantis higienos normų. Lopšelis-darželis 

yra Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 

 

Lopšelyje-darželyje sukurta ir nuolat plėtojama 

stimuliuojanti, sveika ir saugi, skatinanti žaidimą, aktyvų judėjimą ir 

įtrauktį vidaus ir lauko aplinka. 
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Į ugdymo(si) procesą integruojama tarptautinė Mokymosi 

visą gyvenimą programa, įvairi projektinė veikla (Erasmus+, 

eTwinning, ESFA ir kt.). Lopšelis-darželis turi didelę patirtį, 

įgyvendindamas tarptautinius projektus. 

Palaikomi ir plečiami ryšiai su rajono ir užsienio šalių 

ikimokyklinėmis įstaigomis. Ugdytiniai supažindinami su įvairių 

Europos Sąjungos šalių kultūra, tradicijomis ir kalba. Mokytojai 

kompetentingi suteikti ugdytiniams elementarių pradinių anglų 

kalbos žinių. 

Apie lopšelio-darželio veiklą informacija teikiama interneto 

svetainėje ldkursenai.lt ir socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje. 

Lopšelyje-darželyje kiekvienoje grupėje dirba mokytojo 

padėjėjas, kuris padeda grupės mokytojui ir vaikams ugdytis. Grupės 

patalpų sanitarine-higienine būkle rūpinasi kitas personalas. 

Sudarytos sąlygos pietų miego nemiegančių ugdytinių užimtumui. 

Dirba mokytojo (mokinio) padėjėjas, kuris padeda ribotų galimybių 

savarankiškai dalyvauti ugdyme ir kitoje veikloje turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Buriamos darbuotojų 

komandos projektų rengimui ir įgyvendinimui, renginių 

organizavimui, įvairių programų ir  ataskaitų rengimui ir pan. 

Komandinė veikla stiprina mokytojų ir kitų darbuotojų lyderystės 

įgūdžius, efektyvina komunikaciją ir bendradarbiavimą, išlaisvina 

kūrybinį potencialą. 

Lopšelis-darželis aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis 

švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis, kultūros įstaigomis, 

asociacijomis ir bendruomenėmis. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais – tai turtingos, įsimenančios, prasmingos, auginančios 

patirtys ir bendruomeniškumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 
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6. Mokytojai ir kiti specialistai 

 

opšelyje-darželyje dirba aukštos profesinės kompetencijos, 

pozityvių nuostatų, nuolat tobulėjantys, teikiantys 

kokybiškas ir šiuolaikiškas ikimokyklinio ugdymo(si) 

paslaugas mokytojai. Su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais 

vaikais dirba logopedas. Kūno kultūros ir meninio ugdymo 

valandėles veda neformaliojo ir meninio ugdymo mokytojai. Būrelių 

užsiėmimus organizuoja kvalifikuoti specialistai. 

Mokytojai, perėmę proaktyvaus pedagogo vaidmenį, yra 

ugdymosi idėjų bendraautoriai, mediatoriai, aplinkos kūrėjai. Jie: 

● yra pasiruošę mokytis kartu su vaikais; 

● inicijuoja, užuot davę nurodymus; 

● pasirūpina įtraukiančia medžiaga, priemonėmis, 

sukuria iššūkius, provokacijas, ugdymosi kontekstus; 

● motyvuoja ir padrąsina; 

● skatina, inspiruoja, įkvepia; 

● nustato ribas ten, kur kyla grėsmės; 

● pastebi, išgirsta vaikų idėjas, kurias jie pasako „tarp 

eilučių“; 

● reaguoja į vaikų refleksijas; 

● ypač vertina gerų santykių su vaikais užmezgimą ir 

išlaikymą. 

Mokytojai nuolat domisi kintančia aplinka ir reaguoja į 

pokyčius, naudoja įvairius ugdymo(si) metodus ir formas, apmąsto ir 

įsivertina savo veiklą, mokosi su kitais ir iš kitų, skleidžia darbo 

patirtį rajone, šalyje ir užsienyje, dalyvauja tarptautiniuose ir šalies 

projektuose bei programose.  

Lopšelyje-darželyje dirba Šiaulių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro specialistas, kuris veda edukacinius 

užsiėmimus vaikams, informuoja ir konsultuoja darbuotojus, 

ugdytinių tėvus (globėjus) apie vaikų sveikatos stiprinimą ir 

saugojimą, sveiką gyvenseną, vykdo prevencines priemones. 

 

7. Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės 

poreikiai 

 

varbi sėkmingo ikimokyklinio ugdymo(si) sąlyga – 

mokytojų ir ugdytinių šeimos bendradarbiavimas. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima grindžiamas 

abipusiu supratimu ir atsakomybe, geranoriškumu, pagarba, 

konfidencialumu, pagalba ir dėmesiu. Šeimų lūkesčiai 

ikimokykliniam vaiko ugdymui nevienodi. Vieniems tėvams 

(globėjams) aktualu, kad vaikas būtų kokybiškai ugdomas, kad būtų 

plėtojami jo gabumai ir talentai, kiti tėvai iš lopšelio-darželio labiau 

L 

S 
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tikisi meilės vaikui ir geros vaiko savijautos, dar kiti tikisi pagalbos 

įveikiant vaiko socialines ir pažinimo problemas. Apibendrinus tėvų 

(globėjų) lūkesčius, ugdymo(si) procese svarbiausia: 

 gera vaiko savijauta, saugumas ir sveikata; 

 mokytojų šiluma santykiuose su vaikais ir jų tėvais 

(globėjais); 

 saugi, estetiška ir vaiko poreikius tenkinanti lopšelio-

darželio aplinka; 

 įdomus, turiningas kasdienis vaiko gyvenimas grupėje. 

Tėvai (globėjai) yra nuolatiniai pagalbininkai ugdymo(si) 

procese, ugdomosios aplinkos kūrime, palaiko tradicijų puoselėjimą, 

vaikų sveikatos stiprinimą, aktyviai dalyvauja renginiuose, 

projektuose. Su tėvais (globėjais) tariamasi dėl vaiko ugdymo(si) 

tikslų, švietimo pagalbos teikimo, vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimo, atsižvelgiama į jų lūkesčius.  

Tikslingai modeliuojama praktinė mokytojų ir ugdytinių 

šeimų sąveika itin reikšminga ir tęsiant grupėje pradėtas veiklas 

namų aplinkoje, kuria bendruomenės kultūrą, paremtą vertybėmis ir 

tradicijomis. Bendravimui naudojame elektroninį dienyną, 

elektroninį paštą, susitikimus, individualius pokalbius, atvirų durų 

dienas ir pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 
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    IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) 

PRINCIPAI 

 

kimokyklinio ugdymo(si) šerdis yra vaiko gerovė, 

visuminis ugdymasis, aktyvus, autentiškas, patirtinis jo 

dalyvavimas ugdymo(si) procese. 

Planuojant ugdymo(si) turinį, metodus, parenkant 

ugdymo(si) priemones, kuriant ugdymo(si) aplinką, organizuojant 

ugdymo(si) procesą, numatant pedagoginės sąveikos būdus, 

bendradarbiavimo su tėvais, vietos bendruomene ir socialiniais 

partneriais formas laikomasi šių ikimokyklinio ugdymo(si) principų: 

Holistinio (visuminio) ugdymo – veiksmingiausiai vaikas 

ugdosi aplinkoje, kurioje yra saugus, gerbiamas, kurioje 

pripažįstama jo nuomonė ir tenkinami jo poreikiai. Žaidimas yra 

svarbiausia vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti 

veikla. Vaikai aktyviai mokosi ir pažįsta juos supantį pasaulį 

praktiškai bandydami, tyrinėdami, kurdami. 

 

Integralumo – fizinio, emocinio, socialinio ir pažintinio 

ugdymosi sritys yra susijusios ir vienodai svarbios. 

 

Individualumo – savo sukauptą patirtį, žinias ir gebėjimus 

vaikai parodo skirtingais būdais – žaisdami, bendraudami, 

kalbėdami, tyrinėdami, kurdami, spręsdami kasdienes problemas.  

Vėliau įgyti vaikų gebėjimai, supratimas ir nuostatos 

grindžiami anksčiau įgytais gebėjimais, žiniomis, nuostatomis.  

Kiekvieno vaiko ugdymosi tempas yra individualus, todėl 

vaikų pasiekimai įvairiose srityse skirtingi. 

Ir vaiko raida, ir ugdymasis yra biologinės brandos bei 

aplinkos, kurią sudaro vaiko fizinis, socialinis ir kultūrinis pasaulis, 

sąveikos rezultatas. 

 

Socialinio kultūrinio kryptingumo – vaiko ugdymasis 

vyksta daugialypiame socialiniame ir kultūriniame kontekste 

(gerovės ar skurdo sąlygomis, 

vienkalbėje ar daugiakalbėje, 

miesto ar kaimo aplinkoje) ir yra 

jo veikiamas. 

Vaiko raida yra 

skatinama, kai jam keliami 

ugdymosi iššūkiai yra šiek tiek 

didesni už jo turimus 

gebėjimus. 

 

I 
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TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

kimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko 

prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis 

raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti 

savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su 

suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies 

pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. 

Ikimokyklinio ugdymo tikslui pasiekti būtina įgyvendinti 

šiuos uždavinius: 

 Siekti, kad vaikas plėtotų individualias fizines, 

socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų 

ir išreikštų save.  

 Siekti, kad vaikai pozityviai bendrautų ir 

bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti 

kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų 

pasekmes. 

 Siekti, kad vaikai aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai 

išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės 

gyvenime. 

 Siekti, kad vaikai mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, 

keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, 

reflektuotų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius. 

  

I 
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UGDYMO(SI) TURINYS, 

METODAI IR PRIEMONĖS 

 

gdymo(si) turinys – tai vaikų gebėjimų, vertybinių 

nuostatų, metodų ir priemonių visuma, kurioje pabrėžiama 

turima vaiko patirtis ir sąsajos su aktualiais socialinės-

kultūrinės jo gyvenamosios aplinkos poreikiais. Turinys pritaikomas 

ir pasirenkamas taip, kad būtų prasmingas ugdytiniui, atitiktų jo 

polinkius, poreikius ir aktyvaus dalyvavimo kasdienėje grupės 

veikloje galimybes, tiktų ugdymo(si) aplinkai ir situacijai. 

Ugdymo(si) turinys orientuotas į įtraukųjį, į vaikų įvairovę ir 

skirtingus ugdymosi poreikius nukreiptą ugdymąsi, užtikrinant 

kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę ir gerovę. Įtraukusis ugdymas 

neapsiriboja vien specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. 

Dėmesio sulaukia įvairių individualių poreikių turintys vaikai – 

išskirtinai gabūs, kilę iš nepalankios socialinės aplinkos, 

daugiakalbiai, patiriantys mokymosi sunkumų. Ugdymo(si) turinys 

yra lankstus ir atviras kaitai, siejamas su programos tikslu ir 

uždaviniais, plėtojantis bendrąsias kompetencijas, kūrybingumo, 

verslumo ir pasitikėjimo savimi, bendravimo ir kritinio mąstymo 

gebėjimus, informatinį raštingumą. Šie vaiko gebėjimai plėtojami, 

siekiant aktyvaus, unikalaus ir kūrybingo vaiko ūgties. Vaiko 

ugdymosi ypatumai – aktyvumas, unikalumas ir kūrybingumas, 

susieti su 18-a vaiko pasiekimų sričių, kurios aprašytos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ rekomendacijose.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų sritys susijungia į 

ypatumus, sritys persipina ir / ar viena kitą papildo (1 pav.).  

1 pav. Sąlyginis pasiekimų sričių susijungimas su ypatumais 

U 
Aktyvus

•Iniciatyvumas ir 
atkaklumas

•Tyrinėjimas

•Aplinkos pažinimas

•Skaičiavimas ir 
matavimas

Unikalus

•Savivoka ir savigarba

•Emocijų suvokimas ir 
raiška

•Sakytinė kalba

•Rašytinė kalba

•Santykiai su 
suaugusiaisiais

•Santykiai su 
bendraamžiais

•Fizinis aktyvumas

•Savireguliacija ir 
savikontrolė

•Kasdienio gyvenimo 
įgūdžiai

Kūrybingas

•Meninė raiška

•Kūrybiškumas

•Problemų sprendimas

•Estetinis suvokimas

•Mokėjimas mokytis

SĖKMINGAS 

VAIKAS 
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Aktyvaus vaiko esminiai gebėjimai: savo iniciatyva pagal 

pomėgius pasirenka veiklą, ilgam įsitraukia ir ją plėtoja, geba 

pratęsti veiklą po tam tikro laiko tarpo, kreipiasi į suaugusįjį 

pagalbos, kai pats nepajėgia susidoroti su kilusiais sunkumais. 

Aktyviai tyrinėja save, socialinę, kultūrinę ir gamtinę aplinką, įvaldo 

tyrinėjimo būdus (stebėjimą, bandymą, klausinėjimą), mąsto ir 

samprotauja apie tai, ką pastebėjo, atrado, pajuto, patyrė. Įvardija ir 

bando paaiškinti socialinius bei gamtos reiškinius, apibūdinti save, 

savo gyvenamąją vietą, šeimą, kaimynus, gyvosios ir negyvosios 

gamtos objektus, domisi technika ir noriai mokosi ja naudotis. Geba 

skaičiuoti daiktus, palyginti daiktų grupes pagal kiekį, vartoti 

skaitmenis, apibūdinti daikto vietą eilėje, sudaryti sekas. Geba 

grupuoti daiktus pagal spalvą, formą, dydį, jaučia dydžių skirtumus, 

daikto vietą ir padėtį erdvėje. Supranta ir vartoja žodžius, kuriais 

apibūdinamas atstumas, ilgis, masė, tūris, laikas. Pradeda suvokti 

laiko tėkmę ir trukmę. 

Unikalaus vaiko esminiai gebėjimai: eina, bėga, šliaužia, 

ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, 

spontaniškai ir tikslingai, atlieka veiksmus, kuriems būtina akių-

rankos koordinacija bei išlavėjusi smulkioji motorika. Laikosi 

susitarimų, elgiasi mandagiai, taikiai, bendraudamas su kitais bando 

kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldo pyktį, neskaudina 

kito), įsiaudrinęs geba nusiraminti. Tvarkingai valgo, savarankiškai 

atlieka savitvarkos veiksmus: apsirengia, nusirengia, naudojasi 

tualetu, prausiasi, šukuojasi. Saugo savo sveikatą ir saugiai elgiasi 

aplinkoje. Supranta savo asmens tapatumą („aš esu, buvau, būsiu“), 

pasako, kad yra berniukas / mergaitė, priskiria save savo šeimai, 

grupei, bendruomenei, pasitiki savimi ir savo gebėjimais, palankiai 

kalba apie save, tikisi, kad kitiems jis patinka, supranta ir gina savo 

teises būti ir žaisti kartu su kitais. Atpažįsta bei įvardina savo ir kitų 

emocijas ar jausmus, jų priežastis, įprastose situacijose emocijas ir 

jausmus išreiškia tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir 

elgesiu atsiliepia į kito jausmus (užjaučia, padeda). Klausosi ir 

supranta kitų kalbėjimą, kalba su suaugusiais ir vaikais, natūraliai, 

laisvai išreikšdamas savo išgyvenimus, patirtį, mintis, intuityviai 

junta kalbos grožį. Atpažįsta ir rašinėja raides, žodžius bei kitokius 

simbolius, pradeda skaitinėti. Pasitiki pedagogais, juos gerbia, 

ramiai jaučiasi su jais kasdienėje ir neįprastoje aplinkoje, iš jų 

mokosi, drąsiai reiškia jiems savo nuomonę, tariasi, derasi; žino, 

kaip reikia elgtis su nepažįstamais suaugusiais. Supranta, kas yra 

gerai, kas blogai, draugauja bent su vienu vaiku, palankiai bendrauja 

su visais (supranta kitų norus, dalijasi žaislais, tariasi, užjaučia, 

padeda), suaugusiojo padedamas supranta savo žodžių ir veiksmų 

pasekmes sau ir kitiems.  

Kūrybingo vaiko esminiai gebėjimai: savitai reiškia savo 

įspūdžius įvairioje veikloje, ieško nežinomos informacijos, siūlo 
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naujas, netikėtas idėjas ir jas savitai įgyvendina. Atpažįsta ką nors 

veikiant kilusius iššūkius bei sunkumus, dažniausiai supranta, kodėl 

jie kilo, suvokia savo ir kitų ketinimus, ieško tinkamų sprendimų ką 

nors išbandydamas, tyrinėdamas, aiškindamasis, 

bendradarbiaudamas, pradeda numatyti priimtų sprendimų 

pasekmes. Mokosi žaisdamas, stebėdamas kitus vaikus ir 

suaugusiuosius, klausinėdamas, ieškodamas informacijos, 

spręsdamas problemas, kurdamas, įvaldo kai kuriuos mokymosi 

būdus, pradeda suprasti mokymosi procesą. Pastebi ir žavisi 

aplinkos grožiu, meno kūriniais, džiaugiasi savo ir kitų kūryba, 

jaučia, suvokia ir apibūdina kai kuriuos muzikos, šokio, vaidybos, 

vizualaus meno estetikos ypatumus, reiškia savo estetinius potyrius, 

dalijasi išgyvenimais, įspūdžiais. Spontaniškai ir savitai reiškia 

įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas muzikuodamas, 

šokdamas, vaidindamas, vizualinėje kūryboje.  

Gairės mokytojams, kuriose pateikiama vaiko iki 6 metų 

įgyjamų esminių nuostatų bei gebėjimų visuma ir jo ugdymosi 

pažangą nusakantys žingsniai, aprašytos „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų apraše“. Mokytojai, atsižvelgdami į individualius 

vaiko gebėjimus, žinias, patirtį ir pateiktas rekomendacijas vaikų 

pasiekimų apraše, padeda kiekvienam vaikui pasiekti aukštesnį 

pasiekimų žingsnelį.  

Mokytojai, modeliuodami ugdymo(si) turinį, naudojasi 

siūlomomis vaikų idėjomis, „Ikimokyklinio ugdymo metodinių 

rekomendacijų“ 7 priedu „Vaikų pasiekimų žingsnius 

atskleidžiantys pavyzdžiai ir ugdymo gairės“, projekto 

„Inovacijos vaikų darželyje“ idėjomis, lopšelyje-darželyje 

vykdomų projektų, programų veiklomis ir kt. Ugdomosios 

veiklos planavimas yra orientuotas į vaikų ugdymo(si) poreikius 

ir atviras papildyti, keisti, koreguoti. Ugdomosios veiklos 

planavimo forma tvirtinama lopšelio-darželio mokytojų tarybos 

posėdyje. 
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Ugdymo(si) metodai.  

 

Ugdymo(si) turinį numatoma įgyvendinti projektų metodu, 

pasitelkus į vaiką orientuotą, pedagogo ir vaiko sąveika, problemų 

sprendimu ir patyrimu grįstą ugdymąsi. Į projektinį ugdymąsi 

integruojami įvairūs metodai. Metodai nėra statiški, jie papildomi, 

atnaujinami atsižvelgiant į vaikų poreikius, pedagogų sumanymus, 

gerąją patirtį, šeimos rekomendacijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai gali laisvai rinktis, lanksčiai, kūrybiškai taikyti 

siūlomą ugdymo(si) turinį – planuoti veiklą, pasirinkti ugdomąją 

medžiagą, metodus, formas, būdus, priemones.  

 

Projektų metodas – mokymosi veikiant, patirtinio 

ugdymosi metodas. Projektinė veikla suteikia vaikams įdomios, 

aktualios ir prasmingos, palaikančios ir stiprinančios jų ugdymosi 

motyvaciją, padedančios įvaldyti įvairias ugdymosi strategijas, 

veiklos galimybes. Projekto metu vaikai dalijasi patirtimi, kartu su 

mokytoju planuoja, tariasi, siūlo, ką galima projekte nuveikti, aktyviai 

jame dalyvauja. Ugdosi jiems tinkamu tempu, gali klysti ir vėl bandyti. 

Projektų metodas taikomas, laikantis aiškių ir konkrečių etapų, 

projektai turi nusistovėjusią struktūrą (2 pav.). Kartu šis metodas yra 

itin lankstus ir kontekstualus: jis susijęs su santykiais, susitarimais, 

prasminga vaikų veikla, „ugdymu kiekvienam ir visiems“. 

Vykdydami projektinę veiklą, mokytojai gali veiksmingai taikyti 

praktines naujoves, o vaikams sukuriamos išskirtinės galimybės ir 

išmokti mokytis, ir kaupti patirtį.  
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2 pav. Projekto struktūra 

 

 

Patirtinio ugdymo(si) metodas – tai ugdymo strategija kai 

ugdymo(si) išteklius yra patirtis. Tai ugdymas(is) veikiant, kai 

besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi 

gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties. 

Patirtinis ugdymas(is) yra integrali aktyvaus ugdymo(si) dalis, nes 

jis vyksta tik tada, kai vaikai yra įtraukiami į tam tikrą veiklą, ją 

kritiškai reflektuoja ir analizuoja, o gautų rezultatų pagrindu įgyja 

naudingų įžvalgų, kurias naudoja savo suvokimui ir elgesiui keisti. 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo  

 

 

Vaikų idėjomis ar domėjimusi grįstas iššūkis, 

provokacija, kontekstas

Sutartas projekto tikslas

Projekto planas ir reikiamos priemonės

Projektinė vaikų veikla

Vaikų pasiekimai – atradimai, refleksija

Idėjos, kurias galima tęsti
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Naratyvaus žaidimo metodas – vaizduote paremtas 

kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kartu su 

specialių žinių turinčiu pedagogu kuria bendrą siužetą. Šis metodas 

sujungia vaikų pasakojimus, žaidimą, tyrinėjimą ir mokymąsi tam 

tikru būdu, kai visos šios išvardytos veiklos persipina tarpusavyje 

bendrai kuriant žaidimo siužetą. Tai yra sutelkta kolektyvinė 

pastanga, ir ji gali būti sėkminga tik tada, kai visi dalyviai, tiek 

vaikai, tiek ir suaugusieji, nuoširdžiai ir atsidavę dalyvauja. 

Išplėtotos naratyvinio žaidimo formos padeda vaikui formuotis 

bendruosius gebėjimus, tokius kaip: kūrybiškumas, motyvacija, 

vaizduotė, valia ir savireguliacija, empatija, žmogaus veiklos 

reikšmės ir prasmės suvokimas bei žmonių tarpusavio santykių 

svarba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 

STEAM ugdymo metodas – STEAM ugdymas vertingas 

kaip integruotas, į kūrybišką ir techninę kūrybą orientuotas 

mokymas(is), grindžiamas į vaiką orientuota pedagogine sistema, 

pabrėžiant aktyvaus mokymosi metodų taikymą, ypač probleminį, 

tyrinėjimu grindžiamą mokymą(si), vaiko savarankišką mokymąsi ir 

pedagogo kaip pagalbininko, konsultanto vaidmenį. Tradicinė veikla 

grupėje keičiama į eksperimentų ir tyrimų laboratoriją lauke, 

muziejuje ar kitoje netradicinėje erdvėje. Tai – ir formų, dydžių, 

medžiagų būvių, spalvų tyrinėjimas, ir naujų kūrimas, jas maišant, 

tirpinant. Tai – ir aplinkoje randamų daiktų pažinimas juos ardant, 

konstruojant, perkonstruojant, projektuojant ir sprendžiant kylančias 

problemas. Tai – ir pilių statymas iš sniego ir kartoninių dėžių, ir 

„parduotuvių“, „autoserviso“, statybų ar kt. žaidimai, ir skysčių ar 

kitų medžiagų pilstymas į įvairius indus, mišinių darymas ir t.t. 

Kadangi STEAM veikla yra interaktyvi ir grįsta tyrinėjimais, ji 

suteikia daugiau galimybių aktyviai dalyvauti įvairių interesų ir 

polinkių, charakterių ir temperamentų, skirtingų gebėjimų vaikams, 

taip pat kitakalbiams vaikams, vaikams iš nepalankios socialinės 

aplinkos ar turintiems raidos ir / ar emocijų bei elgesio sutrikimų.  

Ką reiškia STEAM? STEAM santrumpa žymi sritis: 

 gamtos mokslų – angl. (S)cience, 

 technologijų – angl. (T)echnologies, 

 inžinerijos – angl. (E)ngineering, 
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 meno – angl. (A)rt, 

 matematikos – angl. (M)athematics. 

 Pastaruoju metu A raidė santrumpoje STEAM yra 

vartojama platesne nei menas prasme: A – visos kitos sritys (angl. 

All other disciplines).  

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 

 

 

 

 

Ugdymosi situacijų moderavimas klausimais – 

mokytojas savo kalba ir iš dalies veiksmais kuria ugdymo(si) 

situacijas: 

● žadindamas vaikų iniciatyvą ir dalyvavimą, 

● klausimais nukreipdamas kokiai nors veiklai, 

tyrinėjimams, 

● netiesiogiai „valdydamas“ ugdymo(si) procesą, 

● „nukreipdamas” vaikų energiją tam tikra kryptimi, 

● „sekdamas“ paskui vaiko mąstymą, kūrybines idėjas ir 

žadindamas jų plėtrą, 

● nukreipdamas vaiką kurti konkrečias, tikslias savo 

žinias, 

● nukreipdamas konstruoti grupinį žinojimą. 

 

Įkūnytasis mokymasis dažniausiai vyksta kaip mokymasis 

grupelėmis. Kiekvienas grupės narys išsako savo idėjas, sužadina 

savo vaizduotę ir įtraukia gyvenimišką patirtį. Apmąstoma, kokius 

mes turime „įrankius“: veido išraišką, gestus, pozas, judėjimo 

trajektorijas, lygius erdvėje (pvz., žemai, prie grindų, labai aukštai, 

virš galvų ar kt.), vietas ir aplinkos objektus. Kaip šie įrankiai gali 

padėti perteikti pagrindinę idėją. 
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Lėtas ugdymas reiškia savęs ir savo natūralaus ritmo 

atradimo iššūkius bei džiaugsmus, humanistinę, socialinę ir 

multidimensinę ugdymo(si) prieigą technologinių inovacijų 

kontekste. Lėtam ugdymui reikia laiko: 

●  įsitraukti, pajausti, patirti, 

● giliai apmąstyti, 

● labiau išsikalbėti – išreikšti, diskutuoti, argumentuoti, 

● išsamiau ištyrinėti; 

● įsivaizduoti, fantazuoti, 

● reflektuoti, 

● praktikuoti pasirinkimus, savikontrolę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 

Lauko pedagogika – ugdymo(si) proceso perkėlimas į 

lauką, į atvirą erdvę, kurioje vyksta integruotas, patyrimais grįstas 

ugdymas(is), glaudžiai susietas su mus supančiu pasauliu ir 

tarpusavio santykiais, ryšiu su gamta. Ugdymui(si) siekiama 

pasitelkti kuo natūralesnes, gamtines priemones, „prikelti“ 

nereikalingus ar išmetamus daiktus antram gyvenimui, juos 

paverčiant ugdymo(si) priemonėmis. Šio metodo tikslas išmokti tai, 

ką patiriame susipažindami su mus supančia aplinka. 
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Ugdymo(si) priemonės.                                           

 

Ugdymo(si) priemonės tikslingos, veiksmingos, įvairios, 

padedančios plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizines, socialines-

emocines, pažintines, kūrybines galias. Visos priemonės, žaislai, 

žaidimai, knygos ir kt. išdėstyti taip, kad būtų prieinami ir 

pasiekiami vaikams, skatintų jų žingeidumą, norą žaisti, veikti, 

tyrinėti… 

Pagrindinės vaiko ugdymo(si) priemonės: žaislai, žaidimai, 

įvairios medžiagos, daiktai ir daiktų modeliai, sporto ir muzikos 

inventorius, skaitmeninės, interaktyvios, techninės priemonės, 

knygos, žemėlapiai, nuotraukos, antrinės žaliavos, laboratoriniai 

prietaisai, namų apyvokos daiktai, baldai, šventinė atributika ir kt. 

Ikimokyklinio ugdymo(si) priemonės naudojamos: 

ugdytinių ugdymuisi individualioje ir grupinėje veikloje, vidaus ir 

lauko erdvėse. 

Priemonės įsigyjamos atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, 

ikimokyklinio ugdymo(si) programą, grupės veiklos organizavimo 

modelį, kintant materialinėms, socialinėms, technologinėms 

sąlygoms visuomenėje. 
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Siekdami tobulinti ikimokyklinio ugdymo(si) praktikos 

kokybę, diegiame mokslo pažanga grindžiamą ugdymą(si), 

inovatyvius ugdymo(si) metodus ir priemones. Ugdymo(si) procese 

inovacijos gimsta iš nebijojimo klysti ir nuolatinio ieškojimo, 

poreikio įgyvendinti kilusias idėjas. Svarbu inovacijas tinkamai 

nukreipti į asmenybės atskleidimą, jos ugdymą(si). Inovacijos yra 

susijusios su nepastovumu, gebėjimu adaptuotis nuolat 

besikeičiančioje aplinkoje. 
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UGDYMOSI PASIEKIMAI 

IR JŲ VERTINIMAS 

 

ertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo 

ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, 

interpretavimas ir apibendrinimas. 

Vertinimo tikslas – nustatyti esamus ugdytinių 

gebėjimus ir numatyti tolesnio ugdymo(si) gaires, padėti 

ugdytiniui sėkmingai ugdytis, augti kaip asmenybei. 

Lopšelyje-darželyje ugdytiniai vertinami naudojant tris 

vertinimo tipus: diagnostinį, formuojamąjį ir apibendrinamąjį. 

Diagnostinis vertinimas – vaikui pažinti ir pirmiesiems jo 

ugdymosi žingsniams ikimokyklinio ugdymo grupėje numatyti 

skirtas vaiko pasiekimų lygio vertinimas. Jis atliekamas tada, kai 

ikimokyklinio ugdymo mokytojas pradeda dirbti su nauja grupe, kai 

į grupę ateina naujokas, prasidėjus naujiems mokslo metams, 

siekiant pažinti vaikus ir numatyti artimiausius jų ugdymosi 

žingsnius. 

Formuojamasis vertinimas – kasdienio vaiko ugdymosi 

situacijų stebėjimas, apmąstant kaip vaikas įsitraukia į veiklą, kaip 

elgiasi, kas kiekvienam iš jų sekasi, kur reikia pagalbos. Vaiko 

pasiekimas fiksuojamas bet kuriuo metu, kai pedagogas pastebi 

naujai atsiradusį ar patobulėjusį vaiko gebėjimą, kurį įrodo keli (3–

4) jo veiklos ir jos rezultatų pavyzdžiai. 

Apibendrinamasis vertinimas – vaiko ugdymosi per 

vienerius metus rezultatų įvertinimas mokslo metų pabaigoje. 

Vertinimas atliekamas elektroniniame dienyne 

vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”. 

Vertinama 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių du kartus (rugsėjo–

spalio mėn. ir balandžio–gegužės mėn.), prireikus tris kartus per 

metus. Atėjus naujam vaikui į lopšelį-darželį mokslo metų eigoje, 

ugdytinio pasiekimų stebėjimas bei vertinimas atliekamas po 

mėnesio adaptacinio laikotarpio. Vaikui, nelankant lopšelio-darželio 

ilgą laiką dėl svarbių priežasčių (karantinas, liga ir kt.), jo pasiekimų 

ir pažangos vertinimas atliekamas jam sugrįžus į grupę ne anksčiau 

nei po dviejų savaičių lankymo.  

Vaiko pasiekimus vertina mokytojai (ikimokyklinio 

ugdymo mokytojas, meninio, neformaliojo ugdymo mokytojai, 

logopedas) bendradarbiaudami su vaiko tėvais (globėjais), taip pat 

įsivertina ir vaikas. 

Vertinimo būdai ir metodai: 

● Nuolatinis vaiko stebėjimas; 

● Pokalbis su tėvais (globėjais); 

● Pokalbis, diskusija su vaiku, vaiko pasakojimai; 

● Vaiko darbelių ir veiklos analizė; 

 V  

(si)  
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● Garso ir vaizdo įrašų analizė. 

Vertinant pasiekimus, vadovaujamasi kiekvienos srities 

išskirta esmine nuostata ir esminiu gebėjimu, kuriuos vaikas turėtų 

įgyti iki 6-erių metų, t. y. per visą ikimokyklinio ugdymo(si) 

laikotarpį. Mokytojai iš įvairių turimų duomenų nustato, o tėvai 

(globėjai) pažymi kiekvienoje ugdymosi srityje tą pasiekimų 

žingsnį, kurį pasiekė vaikas. Vertinimo rezultatai aptariami su vaiko 

tėvais (globėjais).   

Apibendrindami grupės vaikų ugdymo(si) pasiekimus, 

mokytojai:  

● išsiaiškina sritis, kuriose vaikai padarė didžiausią 

pažangą;  

● išsiaiškina sritis, kuriose silpniau išreikšti vaikų 

gebėjimai;  

● nustato ar yra sričių, kuriose nėra pažangos;  

● įvardina numanomas priežastis ir / ar veiksnius, kurie 

daro įtaką vaikų pasiekimams ir ugdymo(si) sunkumams; 

● apmąsto ir įvardina tolimesnius ugdymo(si) planus ir 

prioritetus (po diagnostinio ir formuojamojo vertinimo). 

Pasiekimų ir pažangos įrodymai ir žingsnelių aprašai 

kaupiami     elektroniniame    dienyne,   skyriuose   „Vaiko veiklos“,  

„Vaiko pasiekimai“  ir „Pasiekimų  žingsneliai“.  Pasibaigus mokslo 

metams – perkeliama ir saugoma skaitmeninėje laikmenoje. 

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo medžiaga yra 

konfidenciali, neviešinama, kaupiama elektroniniame dienyne. Tėvai 

(globėjai) gali bet kada su ja susipažinti ir išanalizuoti bei aptarti su 

mokytoju, jei reikia, su specialistais, kurie gali suteikti vaikui 

pagalbą (logopedas, mokytojo padėjėjas). Apibendrinantys 

duomenys aptariami mokytojų tarybos posėdyje ir naudojami 

kryptingai ir tikslingai planuojant ugdomąjį procesą, 

bendradarbiaujant su tėvais (globėjais). 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus 

ir pažangą vertina grupės mokytojas kartu su logopedu, jei reikia, 

bendradarbiaujama su Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. 

Apibendrinantys duomenys aptariami Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

Vaiko pasiekimų vertinimo forma  

keičiama, koreguojama ir tvirtinama 

lopšelio-darželio mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Vertinimas vaikams garantuoja 

asmens augimą, psichologinį saugumą, 

sėkmės išgyvenimą. 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio                     

archyvo 

 



24 

 

Literatūra 

 

1. Bakūnaitė J. Humanistinio vaikų ugdymo programa. 

Auginu gyvybės medį. Vilnius, 1998. 

2. Butkienė G., Kepalaitė A. Mokymasis ir asmenybės 

brendimas. Vilnius, 1996. 

3. Gaižutis A. Vaikystė ir grožis. Kaunas, 1988. 

4. Geros mokyklos koncepcija. Vilnius, 2015. Prieiga 

internetu: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Geros%20mok

yklos%20koncepcija.pdf 

5. Gučas A. Vaiko ir paauglio psichologija. Kaunas, 

1990. 

6. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. 

Klaipėda, 2014. 

7. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. 

Spausdino: UAB “Baltic Printing House”, 2015. 

8. Jungtinių tautų teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. 

liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983. 

9. Lepeškienė V. Humanistinis ugdymas mokykloje. 

Vilnius, 1996. 

10. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Prieiga 

internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517 

11. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas. Prieiga 

internetu: https://www.sac.smm.lt/wp-

content/uploads/2016/02/Lietuvos-Respublikos-svietimo-

istatymas_svietstrat.pdf 

12. Myers G. D. Psichologija. Kaunas, 2000. 

13. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo 

programai rengti. Vilnius, 2006. 

14. Naratyvinis žaidimas ir mokymasis. Gairės 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems su 3–8 

metų vaikais. UAB „Vitae Litera“ Kaunas, 2017. Prieiga internetu: 

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62074/2/ISBN97860

94543180.pdf  

15. Pukelis K. „Karjeros projektavimas: kodėl ir kas“. 

Prieiga internetu: 

http://skktg.vdu.lt/downloads/zurnalas_karjera/Pukelio_1.pdf 

16. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Kaunas: 

Šviesa, 2014. 

17. Saugėnienė N. Ugdymo programų planavimas ir 

realizavimas. Kaunas, 2004. 

18. Szarkowicz D. Stebėjimas ir refleksija. Australija, 

1993. 

19. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio nuostatai. 

Kuršėnai, 2020. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Lietuvos-Respublikos-svietimo-istatymas_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Lietuvos-Respublikos-svietimo-istatymas_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Lietuvos-Respublikos-svietimo-istatymas_svietstrat.pdf
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62074/2/ISBN9786094543180.pdf
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62074/2/ISBN9786094543180.pdf
http://skktg.vdu.lt/downloads/zurnalas_karjera/Pukelio_1.pdf
http://skktg.vdu.lt/downloads/zurnalas_karjera/Pukelio_1.pdf
http://skktg.vdu.lt/downloads/zurnalas_karjera/Pukelio_1.pdf
http://skktg.vdu.lt/downloads/zurnalas_karjera/Pukelio_1.pdf
http://skktg.vdu.lt/downloads/zurnalas_karjera/Pukelio_1.pdf


25 

 

20. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio strateginis planas 

2021–2023 metams. Kuršėnai, 2021. 

21. Švietimo aprūpinimo standartai. Prieiga internetu: 

https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/Svietimo-

aprupinimo-standartai.pdf 

22. Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija. Prieiga 

internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.211767 

23. Vaiko teisės. Vilnius, 1997. 

24. Valstybės švietimo 2013–2022 metų strategija. Prieiga 

internetu: https://www.sac.smm.lt/wp- 

content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-

2020_svietstrat.pdf 

25. Žukauskienė R. Raidos psichologija. Vilnius, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotrauka iš lopšelio-darželio archyvo 

 

 

https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/Svietimo-aprupinimo-standartai.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/01/Svietimo-aprupinimo-standartai.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.211767
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf
https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013-2020_svietstrat.pdf

