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Pagrindinės švietimo specialistų pir-
minio rengimo bei profesinių kom-
petencijų tobulinimo gairės turėtų 
būti orientuotos į praktinį pritaikymą. 
Patariama keisti požiūrį į profesinės 
kompetencijos tobulinimą,  skatina-
ma žvelgti į jį kaip į sistemingą, inova-
tyvų ir dinamišką procesą. 

Ypatingas dėmesys turi būti skiria-
mas patyriminiam ugdymui, kuris na-
grinėja įvairius kontekstus ir atsklei-
džia skirtingus požiūrius. Vis dėlto 
patyriminis ugdymas nereiškia, kad 
kvalifikacijos tobulinimo programų 
moduliai turėtų būti organizuojami 
tik siekiant konkrečiai pasakyti ir pa-
rodyti,  ką daryti praktikams. Priešin-
gai, programų moduliai turėtų būti 
rengiami ir įgyvendinami taip, kad 
padėtų mokytojams suvokti svarbius 
mokymosi aspektus, kritiškai vertinti 
situacijas, išmokytų panaudoti vaikų 
raidos ypatumus ir užtikrintų, kad mo-
kymasis taptų tinkamu ir prasmingu. 

Patyriminio ugdymo svarba nemažė-
ja kartu su profesinės karjeros pro-
gresu. Praktinio įgyvendinimo klasėje 
aspektas turėtų tapti neatsiejama bet 
kokios pedagogų kvalifikacijos tobu-
linimo programos dalimi, kad ir kokia 
trumpa ji būtų. Visos programų įgy-
vendinimo fazės (tarp teorinės infor-
macijos ar netgi po mokymų) galėtų 
padėti mokytojams išbandyti naujas 
metodologijas bei įrankius, skatinti 
sukurti į praktiką orientuotas veiklas 
ir adaptuoti jas klasėje. Idealiu atve-
ju tokios praktinės veiklos turėtų būti 
vykdomos prižiūrint mentoriui.

Praktinis įgyvendinimas ir mentorys-
tė atneša didelę naudą mokymams, 
sukuria ryšį tarp teorinių žinių bei 
praktikos. Ekspertų patarimai skati-
na efektyvumą, padeda mokytojams 
labiau pasitikėti savo jėgomis taikant 
naujas metodikas bei suteikia greitą 
grįžtamąjį ryšį. Taip pat nepriklauso-
ma ekspertų priežiūra suteikia pridė-
tinę vertę organizacijoms, užtikrinda-
ma įtrauktų vaikų saugumą ir gerovę, 
o tai garantuoja, kad metodai yra nau-
dojami adekvačiai ir tinkamai.

Ne pedagoginiai darbuotojai (asis-
tentai ar medicinos darbuotojai), dir-
bantys su priešmokyklinio ar pradinio 
ugdymo vaikais, taip pat turėtų turėti 
galimybių dalyvauti profesinės kvalifi-
kacijos mokymuose. 

pedagogų profesinė kvalifikacija
Ankstyvojo ugdymo 
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Visi ankstyvojo ugdymo specialistai 
turėtų galėti dirbti nepriklausomai 
nuo savo išankstinių nusistatymų ar 
įsitikinimų, tačiau palaikydami tinka-
mą ir sveiką pedagoginį atstumą, taip 
pat išlikdami empatiški ir palaikantys.

Ankstyvojo ugdymo struktūros valdy-
mo sistema turėtų būti horizontales-
nė ir mažiau vertikali, kad būtų skati-
namas mokymosi procesų įgalinimas 
ir kontekstualizavimas profesiniame 
tobulėjime bei mokymo procesuose. 

Reikėtų suteikti daugiau autonomi-
jos direktoriams, kad jie galėtų inici-
juoti pedagogines ir administracines 
naujoves, aktyviai spręsti profesinio 
tobulėjimo problemas ir suderinti mo-
kymų planą su ilgalaikiais švietimo 
įstaigos prioritetais. 

Kiekvienai švietimo institucijai ar ją 
prižiūrinčiai organizacijai patariama 
sudaryti galimybes priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo pedagogams re-
guliariai diskutuoti, bendrauti ir ben-
dradarbiauti. Gali būti organizuojami 
susitikimai, atvirų durų dienos vaikų 
darželiuose/ mokyklose/ priežiūros 
centruose, skatinamas mokytojų ben-
dradarbiavimas vietiniu, nacionaliniu 
ir tarptautiniu mastu. Tokie bendra-
darbiavimo, diskusijų ar patirčių dali-
jimosi renginiai turėtų tapti įprasti. 

Rekomendacijos:
• Į praktiką orientuotų ankstyvojo ugdymo peda-

gogų ar kitų darbuotojų rengimas bet kuriame 

jų karjeros etape ir nepriklausomai nuo jų dar-

bo vietos privačiose ar valstybinėse ugdymo 

įstaigose.

• Praktinis mokymasis ar veikla turėtų būti 

pabrėžiami ir aktyviai įgyvendinami mokytojų 

mokymuose.

• Ekspertai ar mentoriai turėtų teikti konsultaci-

jas visų mokytojų mokymų metu, padėti jiems 

įgyvendinti ir įsisavinti naujus metodus.

• Parama „apačia – viršus“ principui, kuris pade-

da priimant sprendimus dėl ankstyvojo ugdy-

mo pedagogų profesinio tobulėjimo ir tinkamo 

bendruomenės įtraukimo į ugdymą.

• Reguliarių ir struktūrizuotų renginių, kuriuose 

būtų galima diskutuoti, bendradarbiauti ir keis-

tis gerąja patirtimi, organizavimas praktikams.
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Reikėtų sistemingai kurti tvarią prak-
tiką klasėse, kuri būtų orientuota į 
vaiką, o ne į suaugusįjį. Turėtų būti 
kuriamos tinkamos psichologinės 
ir fizinės erdvės, vaikai turi praleisti 
daugiau laiko judėdami, žaisdami ir 
mokydamiesi atlikti veiksmus, o ne 
vykdydami instrukcijas ar kartodami.

Ankstyvojo ugdymo erdvės turėtų su-
teikti galimybes vaikams būti savimi, 
atrasti pasaulį savo individualiu grei-
čiu. Neveiksmingas ugdymas daro 

įtaką vaikų idėjoms ir modeliams jų 
galvoje, supila jau paruoštas žinias, 
kurios formuoja panašų individų 
mąstymą. Reikėtų labiau vertinti in-
dividualumą bei skatinti pedagogus 
suteikti pagalbą kiekvienam vaikui 
mokytis savaip. 

Vaikai

Rekomendacijos:
• Sutelkti nuoseklias pastangas ir įgyvendinti į 

vaikus orientuotą pedagogiką.

• Skatinti pagarbą vaikui kaip mokymosi subjek-

tui, galinčiam pasirinkti.

• Skatinti individualumą bei įvairovę klasėje, prii-

mant tai ne kaip mokymosi proceso trukdį, bet 

kaip unikalią ugdymo galimybę. 

ir ankstyvasis vaikų ugdymas
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Įrodyta, kad aktyvus tėvų įsitraukimas 
į vaikų mokymosi procesą yra labai 
naudingas bendriems ugdymo rezul-
tatams. Šiuo tikslu rekomenduojama 
padaryti klases atviresnes tėvams, 
kad būtų skatinamas nuolatinis jų įsi-
traukimas į mokymo procesą. Regu-
liarūs švietimo įstaigos organizuoja-
mi vaikų ir tėvų renginiai, apie kuriuos 
tėvams pranešama iš anksto, gali 
tapti maloniu įsitraukimu mokymo 
procesą. 

Šis procesas turėtų būti dvejopas: pir-
ma, tėvai galėtų stebėti savo vaikus 
natūralioje mokymosi aplinkoje, kuri 
labai skiriasi nuo namų aplinkos, rei-
kalauja kitokių vaiko įgūdžių ir skati-
na vaikų elgesį, kuris tėvams gali būti 
naujas. 

Iš kitos pusės, tėvai turėtų aktyviai 
dalyvauti bendrose veiklose, kurios 
būtų suplanuotos taip, kad skatintų 
vaikus ir tėvus bendradarbiauti sie-
kiant bendro tikslo.

Tėvų įsitraukimas gali skatinti pras-
mingą ir aktualų mokymąsi, profesi-

nį vaikų orientavimą ir žinias, kurios 
pritaikomos realiose gyvenimiškose 
situacijose.

Tėvų vaidmuo taip pat labai svarbus 
stengiantis suprasti įvairovės svarbą. 
Kiekviena šeima yra unikali ir bendra-
vimas su tėvais gali priklausyti nuo 
kultūros, tradicijų bei žinių, kurios 
atėjusios iš skirtingos aplinkos. Tai 
ypatingai naudinga daugiakultūrėms 
bendruomenėms. Tėvų įsitraukimas 
skatina supratimą bei skirtingų žmo-
nių priėmimą. 

Tėvų įsitraukimas
į ankstyvąjį ugdymą
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Rekomendacijos:
• Skatinti tėvų įsitraukimą į veiklas klasėje.

• Skatinti tėvus stebėti bei įsitraukti į ugdymo 

procesą.

• Paraginti tėvus pasidalyti žiniomis apie savo 

šeimą ir jos istoriją su kitų šeimų vaikais, tai 

skatina gerbti, vertinti įvairovę ir plėsti vaikų 

požiūrį į juos supantį pasaulį. 
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Ypatingai svarbu susipažinti su soci-
alinio ir emocinio mokymosi svarba, 
kuri gali padėti pagerinti klimatą kla-
sėje ne tik mokiniams, tačiau ir peda-
gogams. 

Socialinis ir emocinis ugdymas tu-
rėtų būti susijęs su visais švietimo 
įstaigos darbo aspektais. Socialinis 
emocinis ugdymas negali būti laiko-
mas periferiniu, jam turėtų būti tei-
kiama pirmenybė visuose mokytojų 
profesinių kompetencijų tobulinimo 
mokymuose. 

Pedagogų socialinės ir emocinės 
kompetencijos lemia jų praktikos 
kokybę, ypač santykių, emocijų ir 
tarpkultūrinių įgūdžių srityje. Stiprūs 
santykiai reiškia puikų mokymosi pro-
cesą, įtraukiančią pedagogiką ir pras-

mingą vaikų ugdymą. Labai svarbu, 
kad švietimo įstaigų vadovai patys 
įsitikintų socialinio ir emocinio ugdy-
mo svarba. 

Norėdami pakeisti įvairovės kaip ver-
tybės supratimą, kuris skatina pozi-
tyvius santykius ir sąveiką švietimo 
aplinkoje ar besimokančiųjų bendruo-
menėje, turime pakeisti paradigmą. 
Vaikai susikuria stipresnį tapatybės 
ir gerovės jausmą, pasiekia geresnių 
mokymosi rezultatų tada, kai jų sti-
prybės, gebėjimai ir interesai yra su-
prantami ir palaikomi.

Socialinis ir emocinis ugdymas

Rekomendacijos:
• Integruoti socialinio ir emocinio ugdymo me-

todus ir priemones visuose mokytojų rengimo 

lygiuose ir švietimo etapuose.

• Pateikti pagrindines socialinio ir emocinio 

ugdymo naudos mokymosi aplinkai vertinimo 

priemones.

• Suteikti prioritetą socialinio ir emocinio ugdy-

mo įgūdžių tobulinimui ir mokymui.

• Pabrėžti įvairovės svarbą ir atskleisti, kaip so-

cialinis emocinis ugdymas padeda tai skatinti 

švietimo įstaigose.

• Skatinti tvarų socialinį ir emocinį ugdymą tarp 

mokymosi fazių.
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