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Anotacija

Straipsnyje analizuojama bendravimo ir 
bendradarbiavimo samprata ir svarba asmeny-
bės ugdymui, pabrėžiant ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos teikiamų galimybių svarbą bei šeimos 
reikšmingumą ugdant vaikus. Straipsnyje atsklei-
džiamos šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstai-
gos bendradarbiavimo ugdomosios galimybės. 
Pateikiamos išdavos, parengtos remiantis atlikta 
mokslinės literatūros analize. 

Raktiniai žodžiai

Bendravimas, bendradarbiavimas, ikimoky-
klinis amžius, ugdymo aplinka. 

Temos aktualumas

Ugdymo procesas – labai svarbus ir atsakin-
gas darbas, reikalaujantis aktyvaus ugdymo įstai-
gos ir šeimos bendradarbiavimo. Ugdymas negali 
būti baigtinas procesas. Ugdoma nuolat, vadi-
nasi, ir problema yra nuolat aktuali. Pastaruoju 
metu pedagogikos mokslai vis daugiau dėmesio 
skiria grupinės veiklos ir bendradarbiavimo pro-
blemoms. UNESCO parengtos knygos „Grupi-
niai mokymo metodai“ apžvalgoje teigiama, kad 
ugdymosi tikslas yra mokymasis bendrauti.  Lie-
tuvoje „bendradarbiavimo pedagogikos“ moks-
linės teorijos ir metodų tyrimo būtinybė ypač 
sustiprėjo pradėjus demokratizuoti ir humani-
zuoti švietimą. Bendradarbiavimo svarba akcen-

tuojama Bendrosiose programose ir išsilavinimo 
standartuose (2003), Lietuvos švietimo koncep-
cijoje (1992), Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymo pakeitimo įstatyme (2003), Valstybinė-
je švietimo strategijoje 2003-2012. Pastaraisiais 
metais ypač pagausėjo pedagoginės, psicholo-
ginės, sociologinės literatūros, analizuojančios 
įvairiausius bendravimo ir bendradarbiavimo 
pedagoginiame procese klausimus. Apie bendra-
vimą ir bendradarbiavimą literatūroje kalbama 
įvairiais lygmenimis: vieni mokslininkai (J. Le-
onavičius, 1993; R. Nemovas, 1994; J. Pikūnas, 
2000) į bendradarbiavimą žvelgia kaip į speci-
finę bendravimo formą, kiti (M. Teresevičienė, 
G. Gedvilienė, L. Rupšienė, G. Butkienė; 1999, 
1993) – kaip į ugdymo modelį, metodą. Bendra-
darbiavimo ugdymo procese klausimas aktualus 
ne vien Lietuvoje, bet ir tose valstybėse, kurios 
turi pakankamai gerą bendradarbiavimo idėjų tai-
kymo patirtį. Lietuvoje šeimos ir ikimokyklinės 
ugdymo įstaigos bendravimo ir bendradarbiavi-
mo problemas tyrinėjo šie pedagoginės minties 
atstovai:  V. Černius, I. Jorutytė, A. Budreikaitė, 
D. Gražienė, R. Rimkienė, O. Monkevičienė, S. 
Dapkienė. Šeima – pati gausiausia ir įtakingiau-
sia tiesiogiai su ikimokyklinio ugdymo įstaiga 
susijusi interesų grupė. Žinomas pedagogas J. A. 
Komenskis rašė: „Visas pagrindines šakas me-
dis išskleidžia pirmaisiais metais. Vėliau joms 

ŠEIMOS IR IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ 
POŽIŪRIS Į BENDRADARBIAVIMO 
SVARBĄ

Daiva Aleknienė, vadovas Algimantas Bagdonas,
Kauno kolegija, Ikimokyklinio ugdymo studijų programa
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tereikia augti ir stiprėti. To, ko norite išmokyti 
žmogų visam gyvenimui, turite mokyti šeimo-
je“. Be jokios abejonės, ikimokyklinės ugdymo 
įstaigos veiksmingumas labai priklauso nuo tėvų 
dalyvavimo jos veikloje. Deja, ne visi šių įstaigų 
vadovai ir pedagogai bendravimui ir bendradar-
biavimui su tėvais skiria pakankamai laiko ir dė-
mesio. Pasak L. Jovaišos (2011, p. 186), dvasinės 
kultūros brandai labai svarbūs žmonių santykiai 
ir bendravimas sociume. Žmonių bendravimas, 
jų santykiai atskleidžia jų vertybes, požiūrius, 
idealus, įsitikinimus, savęs sampratą. Vaikai so-
cialinę patirtį pirmiausia įgyja šeimose ir darže-
liuose, vėliau mokyklose. Norint, kad toji patirtis 
būtų teigiama, būtina šeimos ir pedagogo sąvei-
ka. Akivaizdu, kad vieningos pedagogų ir tėvų 
pastangos padės vaikams greičiau ir lengviau 
įsitraukti į sudėtingą aplinkos, socialinių ryšių 
sistemą. Tėvų požiūris į ikimokyklines ugdymo 
įstaigas skiriasi. Dažnai tėvų požiūris į ugdymo 
įstaigą grindžiamas jų pačių vaikystės išgyveni-
mais: jei ta patirtis buvo skaudi ir nemaloni, tėvai 
gali ikimokyklinę ugdymo įstaigą laikyti ta vie-
ta, kuri jų vaiką veiks blogai, netinkamai. Kaip 
teigia S. Doronov, T. Doronova (2014), dauguma 
šiuolaikinių tėvų supranta ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo svarbą. Bet nedaug tėvų dalyvau-
ja įgyvendinant tai praktiškai. Pereiti nuo bendrų 
pamąstymų prie praktines veiklos trukdo keletas 
priežasčių: dauguma tėvų ne visai teisingai su-
pranta ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi 
svarbą tolimesniam gyvenimui, dažnai vaikus 
ugdo taip, kaip jie patys buvo ugdyti bei nenori 
pripažinti ugdymo įstaigos partnere savo vaiko 
ugdymo procese. Nesuprasdami vaiko vystymosi 
mechanizmų, tėvai nededa pastangų jų įgyven-
dinti. Vaiko vystymosi rezultatą ikimokykliniame 
amžiuje tėvai supranta labai konkrečiai - rezul-
tatai, kuriuos tėvai nori gauti iš vaikų darželio – 
konkrečios vaikų žinios ir įgūdžiai. Kai jų lūkes-

čiai nepatenkinami, tėvai pradeda žiūrėti į vaikų 
darželį, kaip į vaikų „saugojimo kamerą“, kuri 
leidžia jiems dirbti ir užsiimti asmeniniais rei-
kalais. Tenka apgailestauti, tačiau visais laikais 
buvo ir bus nepatenkintų tėvų, tačiau tikriausiai 
niekas nesiginčys, kad labai svarbu atsižvelgti į 
tėvų jausmus, pagarbiai juos išklausyti, įsijaus-
ti į kito žmogaus padėtį. Taigi ikimokyklinės 
ugdymo įstaigos bendruomenei turi rūpėti, kaip 
įtraukti tėvus į savo gyvenimą. Akivaizdu, kad 
bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais buvo 
ir išliks viena iš didžiausių plėtros potencialą tu-
rinčių švietimo organizacijos veiklos sričių. Kiek 
šis potencialas bus išnaudotas, priklausys ne tik 
nuo švietimo organizacijos vadovo vadybinio 
meistriškumo, bet ir nuo visos bendruomenės su-
interesuotumo. Bendruomenė turėtų suprasti, kad 
kuo anksčiau pradėsime rūpintis vaikų ugdymu 
ir poreikiais, tuo mažiau taisytinų dalykų bus vė-
liau. Be jokios abejonės, geriausia vaikų ugdymo 
įstaiga yra tokia, kurioje vyrauja partnerystė. Tik 
sistemingas šeimos ir ugdymo įstaigos bendravi-
mas ir bendradarbiavimas gali užtikrinti geriausią 
vaiko ugdymą. Tėvams bendradarbiaujant su ug-
dymo įstaiga, sukuriama vaikų ugdymui(si) pa-
lanki aplinka, lengviau sprendžiamos iškilusios 
pedagoginės, psichologinės problemos. 

Problema – nepakankamas šeimos ir iki-
mokyklinio ugdymo įstaigos bendradarbiavimas. 
Problema tikslinama šiais probleminiais klausi-
mais: kokie veiksniai skatina, o kokie veiksniai 
neskatina šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstai-
gos bendradarbiavimo? Kokie asmenys atsakingi 
už bendradarbiavimo efektyvinimą?

Darbo objektas – šeimos ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos požiūris į bendradarbiavimą.

Darbo tikslas – atskleisti šeimos ir ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigos pedagogų požiūrį į 
bendradarbiavimo svarbą.

Darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
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1. Išsiaiškinti veiksnius, lemiančius šeimos 
ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendravimo ir 
bendradarbiavimo ypatumus. 

2. Nustatyti asmenis, atsakingus už šeimos 
ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendradarbia-
vimo svarbą. 

Uždaviniams spręsti darbe taikytas darbo 
metodas: mokslinės literatūros analizė.

Bendravimo ir bendradarbiavimo sam-
prata ir svarba asmenybės ugdymui

Atsakyti į klausimą, kas yra bendradarbiavi-
mas, nėra lengva, nes pedagoginėje, psichologi-
nėje, sociologinėje literatūroje egzistuoja įvairūs 
požiūriai, aiškinantys bendradarbiavimo reiškinį. 
Vieni šaltiniai, nagrinėdami šį klausimą, daugiau 
dėmesio kreipia į bendradarbiavimą kaip specifi-
nę bendravimo formą. J. Leonavičius (1993, p. 2) 
bendradarbiavimą apibrėžia taip: „Bendradarbia-
vimas yra bendravimas, kurio metu asmenys pa-
deda realizuoti vienas kito poreikius.“ Kiti moks-
lininkai labiau ryškina bendradarbiavimo, kaip 
tam tikros nuostatos, aspektus. Pavyzdžiui, R. 
Nemovas bendradarbiavimu vadina žmogaus sie-
kį darniai veikti su kitais žmonėmis, pasirengimą 
paremti ir padėti (Jacikevičienė, Rupšienė, 1999, 
p. 40). Pasak R. Želvio (2007, p. 15), bendravi-
mas – tai prasminga tarpusavio sąveika tarp dvie-
jų ar daugiau žmonių. Autorius teigia, kad ben-
draudami mes galime perduoti kitiems žmonėms 
tai, ką galvojame ar jaučiame, kokį matome save 
ir mūsų aplinką. Tik bendraudami žmonės gali 
ugdyti kitus ir tobulinti save, mokyti ir mokytis, 
padėti kitiems ir ieškoti pagalbos bei paramos 
sau. Bendravimas – viena pagrindinių žmogaus 
vertybių, be bendravimo neįmanomas joks profe-
sinis pasirengimas ar tobulėjimas, negalima jokia 
kuriamoji veikla. Bendravimas tiesiogiai susijęs 
su jausmais. Bendraudami mes patiriame pačias 
įvairiausias emocijas: ir teigiamas, ir neigiamas. 
Daugumą bendravimo įgūdžių įgyjame labai 

anksti, dar kūdikystėje ir ankstyvojoje vaikystėje, 
todėl bendravimo taisyklės yra tapusios pažįsta-
mos, savaime suprantamos ir nepastebimos.  

L. Jovaiša (2011, p. 186-190) teigia, kad 
dvasinės kultūros brandai labai svarbūs žmonių 
santykiai ir bendravimas sociume. Žmonių ben-
dravimas, jų santykiai atskleidžia jų dvasinį gy-
venimą: vertybes, požiūrius, idealus įsitikinimus, 
savęs sampratą. Žmonių santykiai atsiskleidžia 
bendraujant, o bendravimas – tai praktinė veikla, 
kur keičiamasi patirtimi, požiūriais, emocijomis. 
Bendravimas esti žodinis ir nežodinis, tiesioginis 
ir netiesioginis, atviras ir uždaras. Todėl bendra-
vimas ne visada atskleidžia tikrus santykius. Ben-
dradarbiaujama kartu dirbant vieną darbą. Kai 
bendradarbiavimas esti toks glaudus, kad žmonės 
vienas be kito negali atlikti bendros veiklos, užsi-
mezga partnerystė. L. Jovaiša (2011) akcentuoja, 
kad bendravimas – žmogaus gyvenimo būtinybė. 
Juo bendravimas visapusiškesnis ir darnesnis, tuo 
sociumo gyvenimas laimingesnis. Pasak N. Stur-
lienės (2005, p. 15), bendravimo aktas prasideda 
nuo kontakto. Akių kontaktas, mimika pamačius 
bendravimo partnerį sukuria teigiamą ar neigia-
mą nuostatą jo atžvilgiu. Šypsena, geranoriškas 
žvilgsnis, galvos linktelėjimas nuteikia efekty-
viam bendravimui. Perduodamas informaciją, 
pedagogas turi kalbėti su mokiniais ir jų tėvais 
jiems suprantama kalba. Be to, reikia atsižvelgti 
ir į tėvų išsilavinimą, išprusimą, vengti dvipras-
miškų posakių, painių aiškinimų. Bendravimas 
neturi apsiriboti pedagogo monologu, efektyviam 
bendravimui būtinas dialogas, reikia skatinti paš-
nekovus pasakyti savo nuomonę, išreikšti savo 
interesus. Pasak S. Dapkienės (2002, p. 11-12), 
ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo 
svarbą įrodo ir pats ugdymo procesas. Juk šias 
abi institucijas jungia tas pats ugdomasis objek-
tas – vaikas. Vaikui nelengva prisitaikyti darže-
lyje gyventi naujomis sąlygomis. Tai vaikui labai 
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sunkus procesas, reikalaujantis didelių pastangų 
ir įgūdžių. Ir kiekvienas atvejis yra individualus. 
Todėl būtinas ir vienodais reikalavimais pagrįstas 
pedagoginis poveikis. Jei tie poveikiai nesutam-
pa, jei vaiką veikia du skirtingų vertybinių orien-
tacijų auklėtojai, sunkėja pedagoginis procesas. 
Be to, ugdymo procesas reikalauja pažinti ir sis-
temingai tirti vaiką. Tačiau visapusiškai jį pažinti 
ir tirti galima tik pažįstant šeimą. Jeigu šeimoje 
auklėjimas netinkamas, žymiai lengviau padėti 
vaikui, kai mokytojai ir tėvai eina viena krypti-
mi – pasitardami, konsultuodamiesi ir diskutuo-
dami. Taigi mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas 
naudingas ir tuo, kad bendra veikla suartina tėvus 
su vaikais, kelia jų (ir mokytojų) autoritetą. V. 
Lepeškienė (1996, p. 82) pabrėžia, kad bendra-
darbiavimas neįmanomas be pasitikėjimo. Pasak 
autorės, pasitikėjimas užtikrina saugumą, leidžia 
bendrauti laisvai, nejaučiant įtampos, baimės 
būti įskaudintam, nuviltam, apgautam, išduotam. 
Pasak R. Kontautienės (2000, p. 5), ikimokykli-
nio ugdymo įstaiga – tai vieta, kur susitinka ir 
egzistuoja net kelių formaliųjų socialinių grupių 
atstovai: ugdytojai, ugdytiniai, nepedagoginis 
personalas, darželinukų tėvai. Šiuolaikinėje iki-
mokyklinėje įstaigoje pedagogas yra tas asmuo, 
kuris bendradarbiauja su visų socialinių grupių 
atstovais, o patį glaudžiausią ryšį palaiko su ug-
dytiniais, jų tėvais.  Autorė įsitikinusi, kad tarpu-
savio sutarimas, neformalūs ugdytinių, jų tėvų ir 
ugdytojų santykiai yra labai svarbūs ugdomajai 
veiklai, pedagoginiam bendradarbiavimui. 

Taigi akivaizdu, kad kokybiškas ugdymo 
įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas išsprendžia 
ne vieną ugdymo procese iškylančią problemą. 
Mokslininkai pabrėžia, kad sėkmingas pedagogo 
ir tėvų bendradarbiavimas daro teigiamą įtaką 
vaiko ugdymo rezultatams, todėl tėvai ir peda-
gogai turi veikti išvien. Tik bendradarbiaujant 
šeimai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigai, vaikų 

tėvai gali pasijusti tikraisiais bendruomenės na-
riais, nes bendra veikla skatina kurti idėjas, už-
tikrina tobulėjimą.

Šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
bendravimo ir bendradarbiavimo formos, bū-
dai ir kryptys

J. Litvinienė (1990, p. 34-42) išskiria šios 
ikimokyklinių įstaigų bendravimo su šeima for-
mas: individualūs pokalbiai, neakivaizdiniai 
pokalbiai, konsultacijos, grupių susirinkimai, 
visuotiniai tėvų susirinkimai, konferencijos, 
bendros tėvų ir vaikų šventės, apsilankymai na-
muose, atvirų durų dienos, anketinės apklausos. 
S. Dapkienė (2002, p. 25) išskiria šias šeimos 
ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimo formas: a) 
individualias (lankymasis vaiko namuose, tėvų 
pakvietimas į ugdymo įstaigą, susirašinėjimas 
laiškais, pokalbiai telefonu); b) grupines (grupės 
(klasės) tėvų komitetas (taryba); c) visos grupės 
(klasės) bendradarbiavimo formas (mokinių tėvų 
susirinkimai, bendri tėvų ir vaikų renginiai). Pa-
sak S. Dapkienės (2002, p. 32-34), formuojant 
grupės (klasės) bendruomenę svarbūs šie dalykai: 
1) auklėtojos gebėjimas pažadinti tėvų energiją, 
įtikinti juos, kad tik bendruomenėje jie sėkmin-
giau spręs tiek savo, tiek visos klasės problemas; 
2) labai svarbu kiekvieno bendruomenės nario 
indėlis formuojant veiksmingą komandą; 3) turi 
būti aiškiai suformuluotos ir aptartos elgesio nor-
mos, pasiskirstymas įsipareigojimais, atsižvel-
giant į kiekvieno nario privalumus ir gebėjimus; 
4) būtina teikti paramą kiekvienam bendruome-
nės nariui, skatinti pasitikėjimą savo jėgomis, 
išlaikyti vienybę ir tarpusavio supratimą. Tėvai 
galėtų būti renginių organizatoriai, talkininkai, 
vadovauti būreliams, gaminti įvairias priemones 
renginiams ar dalijamąją medžiagą, rašyti kvieti-
mus, skelbimus, dalyvauti planuojant ugdymo įs-
taigos gyvenimą. A. Grabauskienė (1994, p. 101) 
išskiria šias pedagogų ir šeimų bendradarbiavimo 
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kryptis: mikrorajono šeimų pažinimas, individu-
alus būsimų bei mažus vaikus namie auginančių 
motinų švietimas, įvairių formų darbas suburiant 
darželius lankančių ir nelankančių vaikų tėvus. 
Taigi darbo su šeima svarbiausios kryptys – tai 
pedagoginis švietimas ir bendro šeimos kultūros 
lygio kėlimas, jos orientavimas į dvasines ver-
tybes. Redding (Želvys, 2003, p. 129) atkreipia 
dėmesį į galimas problemas ir klaidas, kurios 
laiduoja nesėkmingą tėvų įtraukimą į ugdymo 
institucijos veiklą.

D. Martišauskienė (2012), tirdama veiks-
nius, lemiančius darželių vadovų ir pedagogų 
bendradarbiavimo su tėvais kokybę, apklausė 
870 respondentų Vakarų Lietuvoje: 130 darželių 
vadovų, 340 pedagogų ir 400 tėvų. Tyrimo rezul-
tatai atskleidė, kad reikšmingiausias veiksnys, 
lemiantis pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo 
kokybę, yra geranoriškas tėvų bendravimas ir 
dalyvavimas įstaigos veikloje, taip pat pedagogų 
teikiama informacija ir patarimai tėvams. Kaip 
vieną svarbiausių veiksnių, lemiančių bendra-
darbiavimo kokybę, pedagogai pabrėžia tėvų 

skatinimą ir konsultavimą bei domėjimąsi vaiko 
šeima. 

Galima daryti išvadą, kad yra įvairių formų, 
būdų ir metodų, kaip šeimą įtraukti į ugdymo pro-
cesą. Kuo metodai įvairesni, tuo jie veiksmingesni 
ir labiau atitinka kiekvienos šeimos poreikius. 
Apibendrinant galima teigti, kad ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo 
formų, būdų, krypčių yra labai daug, tiek indi-
vidualių, tiek grupinių, tiek kolektyvinių, tačiau 
bendradarbiavimo sėkmė priklauso ne tik nuo 
pasirinktų formų ar būdų, bet ir pačių tėvų noro 
būti aktyviais mokyklos bendruomenės nariais.

Šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
bendradarbiavimo ugdomosios galimybės

Moksliniais tyrimais įrodyta (Burvytė, 
2016), kad septynerių metų vaikas jau turi išug-
dytų 90 proc. savo protinių, valios, charakterio 
bruožų ir vaizduotės, svarbiausių fizinių, inte-
lektinių, dvasinių ir socialinių gebėjimų, todėl 
šiame poskyryje analizuojamos šeimos ir ikimo-
kyklinės įstaigos bendradarbiavimo ugdomosios 
galimybės. P. A. Caughlin (1997, p. 22-23) teigia, 

GALIMOS PROBLEMOS IR KLAIDOS, KURIŲ REIKĖTŲ VENGTI NORINT  LAI-
DUOTI SĖKMINGĄ TĖVŲ ĮTRAUKIMĄ Į UGDYMO INSTITUCIJOS VEIKLĄ

Nr. Problema Klaida

1. Pernelyg siaurai supranta-
mas tėvų įtraukimas.

Tėvų įtraukimas – tiesiog suprantamas, kaip oficialių susirin-
kimų ar kitų renginių lankymas.

2. Pernelyg maži ugdymo įstai-
gos lūkesčiai.

Manoma, kad vienišos motinos arba žemo socioekonominio 
statuso tėvai nepajėgia suteikti jokios pagalbos.

3. Pedagoginio personalo pasi-
rengimo stoka.

Pedagogai nesugeba sutelkti tėvų taip, kad jų įsitraukimas 
praturtintų ugdymo procesą. 

4. Netinkamas laiko planavi-
mas.

Dėl užimtumo tėvai dažnai negali susitikti su pedagogais to-
kiu laiku, kuris yra parankiausias ugdymo įstaigos personalui.

5. Neigiama tėvų patirtis ir psi-
chologinės nuostatos.

Tėvai vengia kontaktų su pedagoginiu personalu. 

1 lentelė. Tėvų įtraukimo į ugdymo institucijos veiklą klaidos (pagal Redding, Želvys, 2003)
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kad ikimokyklinio ugdymo srityje egzistuoja du 
vyraujantys požiūriai į trejų–šešerių metų vaikų 
ugdymą. Laikantis pirmojo, bihevioristinio, po-
žiūrio manoma, kad sąvokų formavimasis nėra 
spontaniškas, iš paties vaiko kylantis procesas. 
Visos sąvokos turi būti tiksliai nurodytos ir vaikas 
privalo jas išmokti. Bihevioristinė darželio grupė 
yra orientuota į žinias, mokymosi pagrindas – 
kartojimas ir pratybos, labai svarbus auklėtojos, 
kaip visos informacijos „savininkės“ vaidmuo. 
Bihevioristų manymu, auklėtoja privalo atidžiai 
įvertinti vaiko išmokimo lygį ir dar patikrinti. 
Žymiausi bihevioristai – J. Watsonas, E. Thorn-
dike ir B. F. Skinderis. Kitas požiūris grindžia-
mas asmenybės sklaidos skatinimu. Remiantis 
šiuo požiūriu vaikai: 1) žaisdami aktyviai mokosi 
ir nuolat sužino ką nors nauja; 2) vystosi pagal 
vaikystei būdingas stadijas; 3) priklauso nuo 
kitų, kadangi emocinę ir pažintinę raidą lemia 
socialinė sąveika; 4) yra nevienodai augančios 
ir besivystančios nepakartojamos asmenybės. 
Vystymosi požiūris daugiausia grindžiamas J. 
Piaget, E. Eriksono ir L. S. Vygotskio teorijomis. 
Šios ugdymo filosofijos gilina vaiko vystymosi 
suvokimą ir teikia minčių, kaip praktiškai taikyti 
teoriją vaikų grupės gyvenime. Šios filosofijos 
padeda geriau orientuotis planuojant vaikų ug-
dymą. R. Rimkienė (1994, p. 29-31) teigia, kad 
vaikų negalime ugdyti vadovaujantis viena ben-
dra programa, nes kiekvienas vaikas skiriasi savo 
charakteriu, temperamentu, fizinėmis ir psichinė-
mis galimybėmis. Ikimokyklinio ugdymo gairės 
nurodo principus, kryptį, tikslus, sėkmingo ug-
dymo pagrindus. Ugdytojai, vadovaudamiesi šio-
mis gairėmis, daugiausia galvoja apie rezultatus 
ir pamiršta, kad vaikui svarbesnis pats procesas, 
o ne rezultatai. Autorė įsitikinusi, kad ugdymo 
proceso sėkmę gali laiduoti: 1) vaiko stebėjimas 
(fizinio, psichinio išsivystymo lygio nustatymas, 
pradėjus lankyti darželį); 2) ugdytojo santykiai 

su vaiku, palanki aplinka, 3) tėvų ir pedagogų 
bendradarbiavimas, ugdymo metodų ir formų 
parinkimas ir jų derinimas, realios perspektyvos 
numatymas (darbo planavimas – realių ugdymo 
tikslų ir uždavinių numatymas). D. T. Dodge 
(2008) manymu, ankstyvojoje vaikystėje taip pat 
labai svarbu ugdyti vaikų kalbos ir rašymo įgū-
džius. Siekdami lavinti komunikavimo įgūdžius, 
mes: klausomės garsų ir stebime kitus ženklus, 
kuriuos siunčia vaikai; visą dieną kalbamės su 
vaikais, komentuojame, ką daro vaikas; plečiame 
vaikų žodyną; kartu žiūrime knygeles su paveiks-
liukais; kantriai klausome, kai vaikas reiškia 
mintis ir jausmus žodžiais; raiškiai deklamuoja-
me vaikiškus eilėraštukus ir dainuojame daineles; 
skaitome pasakas; kalbame apie garsus aplinkoje; 
žaidžiame su garsais. Norėdami paskatinti vaikus 
domėtis rašymu, mes: kalbame apie priežastis, 
kodėl rašome; užrašais su piešiniais pažymime 
vietas, kur turi būti sudėti žaislai ir kiti daiktai; 
dvimečiams vaikams duodame dideles kreideles, 
plaunamus flomasterius, dažus ir teptukus, taip 
pat daug tuščių popieriaus lapų, kad vaikai galėtų 
keverzoti, piešti ir bandyti rašyti. V. Gražienė ir 
kt. (2015, p.10-11) pabrėžia, kad tėvai su pedago-
gais, turi kalbėtis apie vaiko polinkius, pomėgius, 
interesus, būdo bruožus, charakterio ypatybes, 
vertybes, tradicijas, įpročius. V. Gražienė ir kitos 
autorės (2015, p.10-11) įsitikinusios, kad vaiko 
savijauta ir ugdymosi rezultatai bus geresni, jei 
tėvai domėsis, ką vaikas veikė grupėje, jei aptars 
su pedagogu, kada ir kiek laiko jie galėtų skirti 
vaikų labui. Namuose tėvai turėtų tęsti ugdymo 
grupė¬je keliamų uždavinių įgyvendinimą, nes 
tik tėvai labiausiai gali padėti savo vaikui tobu-
lėti, tikė¬dami juo, drąsindami jį ir padarydami 
mokymąsi įdomų. Tėvai turėtų rodyti, kad pa-
sitiki vaiku, stiprinti vaiko pasitikėjimą savo 
jėgomis, girti ir skatinti vaiką, „užprogramuoti“ 
vaiką sėkmei, skatinti vaiko motyvaciją.  Anot 
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S. Zelencova, I. Zazdravnych (2011), šeima - tai 
vienas iš svarbiausių socialinių veiksnių, kuris 
turi įtakos fiziniam, psichiniam ir socialiniam 
vaiko vystymuisi. Šeimos vaidmuo – laipsniškai 
įvesti vaiką į visuomenę. Mokyti vaiką socialinės 
patirties – tai pagrindinė šeimos funkcija. Bet tai 
neįmanoma be sistemingo tėvų švietimo. 

Apibendrinant nagrinėtą problemos apžval-
gą, galima teigti: 

• Kokybiškas ugdymo įstaigos ir šeimos 
bendradarbiavimas išsprendžia ne vieną ugdymo 
procese iškylančią problemą. Mokslininkai pa-
brėžia, kad sėkmingas pedagogo ir tėvų bendra-
darbiavimas daro teigiamą įtaką vaiko ugdymo 
rezultatams, todėl tėvai ir pedagogai turi veikti 
išvien. Tik bendradarbiaujant šeimai ir ikimoky-
klinio ugdymo įstaigai, vaikų tėvai gali pasijusti 
tikraisiais bendruomenės nariais, nes bendra vei-
kla skatina kurti idėjas, užtikrina tobulėjimą.

• Yra įvairių formų, būdų ir metodų, kaip 
šeimą įtraukti į ugdymo procesą. Kuo metodai 
įvairesni, tuo jie veiksmingesni ir labiau atitin-
ka kiekvienos šeimos poreikius. Ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo 
formų, būdų, krypčių yra labai daug, tiek indi-
vidualių, tiek grupinių, tiek kolektyvinių, tačiau 
bendradarbiavimo sėkmė priklauso ne tik nuo pa-
sirinktų formų ar būdų, bet ir pačių tėvų noro būti 
aktyviais mokyklos bendruomenės nariais.

• Šeimos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
ugdymo uždaviniai bendri, todėl šeima turi padė-
ti ikimokyklinei įstaigai, o pastaroji – šeimai ug-
dyti vaikus. Svarbi šeimos ryšių su ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga sąlyga – teigiamas tėvų požiūris į 
darželį, pedagogus ir pedagoginį darbą. Tik ben-
dras darbas, tikslų įgyvendinimas ir problemų 
sprendimas sudaro palankias sąlygas vaiko ugdy-
mo(si) procesui. 

• Vaikai, lankantys vaikų darželius iki še-
šerių metų, išmoksta teisingai rinktis ir išsiugdo 

aktyvumą, pasitikėjimą savimi, žymiai geriau 
mokosi ir lengviau prisitaiko visuomenėje negu 
nelankantys darželių. O priešmokyklinio ugdymo 
pedagogo ir tėvų (globėjų) aktyvus bendravimas 
ir bendradarbiavimas įtraukiant tėvus į ugdymo 
procesą ir grupės gyvenimą turi teigiamų pada-
rinių ugdymo kokybei ir sėkmingai adaptacijai 
mokykloje. 

Išvados

1. Nustatyti  veiksniai, lemiantys šeimos ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendravimą ir 
bendradarbiavimą: 

• reguliarus pedagogų ir tėvų ben-
dradarbiavimas daro teigiamą įtaką vaiko 
ugdymo rezultatams;

• ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 
šeimos bendradarbiavimo formų, būdų ir 
metodų įvairovė užtikrina bendradarbiavimo 
sėkmingumą. 

• dalykinių ryšių palaikymas (prašant 
pagalbos ar leidimo, domintis vaikų veikla, 
aptariant bendros veiklos rezultatus, konsul-
tuojantis) skatina bendradarbiavimo kultūros 
plėtrą. 

• aktyvus ir skatinantis bendravimas ir 
bendradarbiavimas įtraukiant tėvus į ugdy-
mo procesą ir grupės gyvenimą turi tiesiogi-
nes sąsajas su ugdymo kokybe ir sėkminga 
adaptacija ugdymo įstaigoje. 
2. Asmenimis, atsakingai už šeimos ir iki-

mokyklinio ugdymo įstaigos bendradarbiavimą, 
laikytini tiek pedagogai, tiek tėvai. Iškyla visos 
darželio bendruomenės svarba šiame procese. 
Bendradarbiavimas, reguliarus grįžtamojo ryšio 
palaikymas, bendri renginiai skatina pasitikėjimą 
ir efektyvina vaiko ugdymą. 
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IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 
GARSŲ TARIMO LAVINIMAS IR 
KOREKCIJA

Anotacija

Straipsnyje aptariamos  ikimokyklinio am-
žiaus vaikų garsų tarimo ir korekcijos galimybės.
Analizuojama, su kokiomis problemomis susi-
duria vaikas, turintis  garsinės kalbos sutrikimų.  
Tiriant buvo siekiama sužinoti, kiek yra ikimo-
kyklinio amžiaus vaikų, turinčių garsinės kal-
bos sutrikimų ir apibendrinti tiek ikimokyklinio 
ugdymo pedagogų, tiek ugdytinių tėvų požiūrį į 
artikuliacijos problemas,  garsų tarimo ir korek-
cijos galimybes.

Raktiniai žodžiai

Ikimokyklinis ugdymas, kalbos ugdymas,  
garsų tarimas, garsų tarimo korekcija

Temos aktualumas

Kalba turi didelę reikšmę sėkmingam žmo-
gaus bendravimui.Turint platų kalbinį žodyną, 
gerą dikciją, galima lengvai komunikuoti bei sė-
kmingiau ugdytis ir mokytis. Kalba yra neatski-
riama tautos kultūros dalis. Ji išmokstama esant 
normaliai kalbėjimo funkcijai. Aiškus, tikslus, 
geras balsių ir priebalsių, žodžių ir sakinių tari-
mas sudaro taisyklingą tarseną (Prėskienienė, 
2004). „Vaiko kalba – stebuklų stebuklas. Ji glūdi 
jo viduje, artimųjų, aplinkos daiktų ir reiškinių 
pašaukta ateina, kad padėtų vaikui pažinti pasau-
lį, perduoti ir perimti informaciją, išreikšti išgy-
venimus“ (Ališauskienė, 2003).

Kalba formuojasi mąstymo įpročių pagrin-
du. J. Piaget (2002) teigia, kad vaiko mąstymo 
raida ir kalba yra viena su kita susijusi, kalba 
vaikui yra minčių perteikimo būdas. Taigi vaiko 
kalba priklauso nuo paties vaiko vystymosi, taip 
pat nuo socialinių vaiko ir suaugusiųjų santykių.

Pastebima, kad daugelis tėvų neskiria pa-
kankamai laiko savo atžaloms ir tai yra viena 
priežasčių atsirasti tam tikriems kalbos sutriki-
mams. Vaikai gali negirdėti ir neskirti  kalbos 
garsų, nes jų foneminė klausa, žodynas, grama-
tinės kalbos sandaros suvokimas sutrikę arba yra 
nepakankamai išlavinti kalbiniai gebėjimai.

Tyrimai rodo, kad daug vaikų ikimokyklinė-
je, priešmokyklinėje grupėje ir net pirmoje kla-
sėje turi įvairių garsinės kalbos sutrikimų. (East, 
Evans, 2008; Lucker-Lazerson, 2008).  Todėl iš-
kyla problema – kaip laiku pastebėti ir rasti būdų 
padėti vaikui taisyklingai tarti garsus ir įveikti 
taip vadinamą ,,fiziologinį šveplavimą‘‘ bei garsų 
tarimo sutrikimus.

Tyrimo objektas: ikimokyklinio amžiaus 
vaikų kalbos garsų tarimo ir korekcijos galimy-
bės.

Tikslas: atskleisti ikimokyklinio amžiaus 
vaikų garsų tarimo lavinimo ir korekcijos gali-
mybes.

Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti mokslinę 
literatūrą, ištirti ikimokyklinio amžiaus vaikų 
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išgirsta kalbant suaugusiuosius. Todėl suaugusių-
jų taisyklingos kalbos pavyzdys yra labai svarbus 
vaiko kalbinių gebėjimų ugdymuisi. Tuo metu 
labai svarbu kalbėti lėtai, suprantamai ir aiškiai. 
Daugelis vaikų ateina į darželį jau  mokėdami 
kalbėti, nes  su  jais buvo kalbamasi namuose, 
jų klausomasi, artimieji skatino juos taisyklin-
gai tarti garsus ir pastebėdavo klaidas. Vykstant 
tokiam bendravimui, vaikas mokosi bendrauti ir 
taisyklingai tarti garsus.

Kaip teigia D. Dočkienė (2012), kalbos raidą 
lemia labai skirtingi vystymosi procesai: klausa, 
kalbos aparatas, motorika, jutimai, kalbos supra-
timas, kalbėjimo džiaugsmas, kalbos pavyzdys, 
aplinkos sąlygos, žaidimai. Šie procesai svarbūs 
ir vaikų garsinės kalbos lavinimui.

Apibendrinant galima teigti, jog vaiko kal-
bos raida priklauso nuo augimo metu įgytos  
patirties, taip pat nuo vaiką supančios aplinkos 
įtakos. Visos sistemos turi funkcionuoti kartu ir 
papildyti viena kitą.Tik darni visų sričių tarpu-
savio sąveika sudaro sąlygas sklandžiai kalbos 
raidai.

Tačiau kartais būna taip, kad tėvai atlaidžiau 
žiūri į savo vaikus ir į jų kalbą, dažniausiai to-

garsų tarimo lavinimo ir korekcijos galimybes.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ana-

lizė, kiekybinis tyrimas. 
Tyrimo imtis: kiekybinis tyrimas, t. y. ap-

klausa raštu. Sudaryti du klausimynai ikimoky-
klinės įstaigos pedagogams, ugdytinių tėvams. 
Tyrime dalyvavo Kauno miesto X  ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga: 7 ikimokyklinio ugdymo grupių 
14 pedagogų, 70 ugdytinių tėvų.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ug-
dymasis. Garsų tarimas ir korekcija

Kalbą apibūdindama I. Daugirdienė (2003) 
teigia, kad kalba yra svarbiausias žmogaus psi-
chinės ir socialinės raidos pasiekimas, įgyjama 
bendraujant su kitais žmonėmis. Sutrikus kalbai, 
netenkama galimybės visapusiškai bendrauti, ne-
retai sutrinka ir kitų psichinių procesų raida. Kai 
kurių vaikų kalba nesivysto taip, kaip tikimasi. 
,,Vaikai gali patirti sunkumų vienoje ar visose  
kalbos ar kalbėjimo srityse – nuo nesugebėjimo 
valdyti kalbos padargų iki negalėjimo suprasti 
kalbą.  Kalbos sutrikimai gali būti įvairūs - nuo 
nedidelio ir laikino iki didelio ir ilgalaikio‘‘ 
(East, Evans, 2008). 

Vaikas pradeda tarti pirmuosius žodžius, kai 

1 – 2 metų
Atpažįsta aplinkos garsus, jais džiaugiasi. Čiauška, kartoja, mėgdžioja. Supranta 
savo ir artimųjų vardus.  Vartoja trumpus žodelius, palydi juos judesiu.

2 – 3 metų
Klausosi ir supranta kitų kalbą. Greitai mokosi paprastų naujų žodžių. Kalba dviejų 
trijų žodžių sakiniais, kartoja trumpus kūrinėlius.

3 – 4 metų
Išklauso, supranta, ko prašomas. Kalba trijų keturių žodžių sakiniais, klausinėja. 
Sako žodžius „ačiū“ , „prašau“.

4 – 5 metų
Klausosi pokalbių, pasakų. Išklauso, kas jam sakoma. Kalba, pasakoja apie tai, ką 
matė, girdėjo.

5 – 6 metų
Klausosi ir dalyvauja pokalbyje. Laisvai kalba, pasakoja apie filmus, laidas, žaidi-
mus ilgais sakiniais. Seka savo ir girdėtas pasakas.

6 – 7 metų
Klausosi ir supranta, apie ką kalbama, kokie įvykiai aptariami, komentuoja. Kalba 
natūraliai, sakiniais. Išgirsta pirmą ir paskutinį žodžio garsą.

1 lentelė. Vaikų kalbos raida (sudaryta pagal Žukauskienė, 2012)
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dėl  ir atsiranda tam tikri kalbos sutrikimai. Gali 
prasidėti ir foneminiai sutrikimai. Pasak N. Luc-
ker-Lazerson (2008), fonetiniams sutrikimams 
būdingi garsų tarimo trūkumai.Tai susiję su neiš-
lavintu kalbos aparatu. 

Garsinės kalbos sutrikimai.

Garsų tarimas (artikuliacija) yra susiję su 
kalbančiojo amžiumi, kultūra ir aplinka.Netaisy-
klingai tariami garsai daro neigiamą įtaką ne tik 
kalbos, bet ir visai vaiko raidai: sulėtėja pažini-
mo galimybės, sutrinka tarpasmeniniai santykiai 
su kitais vaikais, atsiranda psichologinės proble-
mos: vaikas pradeda vengti bendrauti ir kalbėti, 
nes bijo būti nesuprastas ar išjuoktas.

Garsų tarimo trūkumų priežastis gali būti 
dantų, liežuvio, kietojo ar minkštojo gomurio 
pakitimai, artikuliacijos aparato raumenų inerva-
cijos sutrikimai, netaisyklingos aplinkinių kalbos 
mėgdžiojimas ir pan.. Dėl skirtingų priežasčių 
atsiradę kalbėjimo ir kalbos sutrikimai įvardijami 
skirtingai. 

Dislalija - vadinami garsų tarimo trūkumai, 

kurie išryškėja, kai normali klausa ir normali pe-
riferinio aparato inervacija. Dažnai vartojamas 
dislalijos sinonimas – šveplavimas. (Kornev, 
2013) Atviroji rinolalija – kalbėjimas pro nosį ir 
netaisyklingas garsų tarimas dėl gomurio nesu-
augimo ar minkštojo gomurio funkcijos sutriki-
mo (jos sinonimas – hipernosinumas). Uždaroji 
rinolalija (hipornosinumas), kai oras nepatenka į 
nosies ertmę. Dizartrija – garsų tarimo sutrikimas 
dėl nepakankamos periferinio kalbėjimo aparato 
inervacijos. Skirtingos kilmės fonetiniai sutri-
kimai gali būti įvairių laipsnių – nuo nežymaus 
tarimo trūkumo iki negalėjimo garsų artikuliuo-
ti. Jei kalbos garsai netiksliai ištariami ar vienas 
garsas pakeičiamas kitu, gali pasikeisti ir praneši-
mo ar posakio reikšmė. (Garšvienė, Ivoškuvienė, 
2003). 

Garsinės kalbos korekcijos galimybės. 

Artikuliacinė makšta ypač svarbi, taisant 
garsų tarimo sutrikimus. Šios mankštos tikslas 
– išlavinti vaikų kalbos padargus, koreguoti tai-
syklingą garsų tarimą. Svarbiausia yra kalbinės 
motorikos lavinimą paversti linksmu žaidimu, 
paskatinti vaikus ir parodyti savo pavyzdžiu, kaip 
atlikti vieną ar kitą pratimą. R. Žukauskienės 
(2012) teigimu, viena iš sėkmingų kalbos ugdy-
mo bei taisyklingos tarties mokymo kriterijų yra 
artikuliacinio aparato lavinimas. 

Smulkioji motorika, pasak D. Dočkienės 
(2012), tai yra judesiai, kuriuos atliekant dalyvau-
ja smulkieji kūno raumenys (pirštų, riešo, akių), 
juos lavinti yra ypač svarbu, jei siekiame, kad 
vaiko kalbos raida būtų sklandi. Manoma, kad 
tarp smulkiosios motorikos judesių ir sklandaus 
vaiko kalbėjimo yra tiesioginis ryšys. Smulkio-
sios motorikos išlavėjimo lygis nėra paveldimas, 
ir jos tobulinimui reikalinga kryptinga lavinamoji 
veikla.  Pasak G. Musteikienės (2001), žmogaus 
smulkioji motorika yra jo egzistencijos pagrin-
das. Pastebėta, kad tiems vaikams, kuriems buvo 

1 pav. Vaiko kalbos medis (Wendlandt, 2012, cit. 
iš  Dočkienė, 2012)



22

sudarytos palankios sąlygos mankštinti rankų 
pirštukus, greičiau pradėdavo taisyklingai, aiš-
kiai kalbėti, artikuliavo garsus. 

Kaip teigia   I. Čėsnienė, R. Pilkauskaitė Va-
lickienė (2011), nuolatinis vaiko kalbos taisymas 
ir prašymas, kad jis kartotų tam tikrą garsą tiek 
kartų, kol jis ištars taisyklingai, gali nepagerin-
ti situacijos, o ją tik dar labiau pabloginti. Tėvai 
gali padėti vaikui įveikti jo artikuliacijos proble-
mas tik mokydami vaiką kalbėti lėčiau  ir rasti 
tam tikrus sprendimo būdus. Kaip pavyzdžiui, 
rasti kitus žodžius vietoje tų, kurie vaikui sunkiau 
yra ištariami ar lieka nesuprasti. 

Tartį lavinti ir kalbą ugdyti galima visai pa-
prastu ir nesudėtingu būdu, pasitelkus tautosakos 
tekstus.Greitakalbės, skaičiuotės, gyvūnų garsų 
pamėgdžiojimai, parodijos, mįslės, atvirkštinė 
kalbą, pasakos, jų sekimas, atpasakojimai ir kt. 
tekstai yra tinkamas būdas lavinti tartį.Greita-
kalbėse slypi sudėtingi garsiniai deriniai, kurių 
pagrindinis  tikslas yra pasiekti  tarties tikslumą 
greitu  tempu. Naudingi kartojimai trumpučių, 
kartais ir eiliuotų kūrinėlių, kuriuose vaizduoja-
mi  gyvūnų balsai, taip pat darbo įrankių, muzi-
kos instrumentų, skleidžiami garsai. (Garšvienė 
ir kt. 2001).   

Dauguma vaikų natūraliai išauga iš artiku-
liacinių problemų. Pradėdami eiti į mokyklą jau 
puikiai taria garsus. Bet pasitaiko dažnų atvejų, 
kai ketverių – penkerių metų vaikas vis dar sun-
kiai taria vienus ar kitus garsus. Tuo metu jau rei-
kalinga specialisto pagalba.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogų ir 
ugdytinių tėvų tyrimo rezultatai

Vienas svarbiausių ikimokyklinio amžiaus 
vaikų kalbos ugdymo aspektų yra pedagogų ir 
tėvų bendradarbiavimas. Apklausus tėvus, ar 
aptaria su pedagogais savo vaiko garsų tarimo 
problemas, išsiaiškinta: kad aptaria, atsakė - 66 
proc., kad neaptaria, atsakė  - 33 proc., ne visada 
aptaria atsakė - 1 proc. apklaustųjų.

Apibendrinant galima teigti, jog didesnei da-
liai tėvų rūpi vaikų tartis ir su pedagogais tėvai 
aptaria šį klausimą.Vis tik trečdalis tėvų su peda-
gogais neaptaria vaikų tarties problemų.

Apklausus tėvus, kaip padeda lavinti vaiko 
tartį,  39 proc. tėvų atsakė, jog kartoja įvairius 
žodžius, 26 proc. tėvų daro įvairius pratimus vai-
ko kalbai. 19 proc. apklaustų tėvų taiso netaisy-
klingą vaikų kalbą. 13 proc. tėvų su vaiku kartu 
skaito knygas. 3 proc. tėvų taria garsiai garsus.

Kaip matyti, daugiausia tėvų, padedančių 
vaikams lavinti tartį, kartoja įvairius žodžius ir 
daro pratimus su vaikais.

Apklausus pedagogus, kiek ikimokyklinio 
amžiaus  grupėse yra vaikų, turinčių garsinės 
kalbos sutrikimų, paaiškėjo, kad tokių vaikų  ti-
krai yra daug: 57 proc. apklaustųjų atsakė, kad jų 
grupėje yra 9 vaikai,  kurie turi garsinės kalbos 
sutrikimų. 29 proc. teigia, kad  jų grupėje yra po 
15 vaikų, kurie turi garsinės kalbos sutrikimų. 14 
proc. apklaustųjų teigia, kad grupėje yra 2 vaikai, 
kurie turi garsinės kalbos sutrikimų.

Apibendrinus galima teigti, kad visose iki-
mokyklinio amžiaus  grupėse yra daugiau ar ma-

2 pav. Tėvų atsakymai, ar aptaria vaiko garsų  
tarimo problemas su pedagogu (proc.)

3 pav. Tėvų naudojami būdai padedant lavinti 
vaikų tartį (proc).
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žiau vaikų, turinčių garsinės kalbos sutrikimų. 
Beveik trečdalyje grupių netaisyklingai garsus 
tariančių vaikų yra dauguma.

Apklausus pedagogus, kokius garsus vai-
kai dažniausiai taria netaisyklingai, rezultatai 
pasiskirstė taip: garsą r – 29 proc. vaikų, garsą 
l – 28 proc., garsą ž  – 25 proc., garsą t – 16 proc., 
garsą f – 2 proc. 

Kaip matyti, vaikai dažniausiai netaisyklin-
gai taria garsus r, l, ž.

Pedagogų buvo paklausta, kokios veiklos 
yra svarbiausios lavinant vaikų tartį. ,,Labai svar-
bu‘‘ yra tartį lavinti per tekstų naudojimą, atsa-
kė 95 proc. pedagogų. 5 proc. jų atsakė, kad yra 
,,svarbu‘‘.  Kad vaikų kalbą lavinti per kalbinius 
žaidimus,, labai svarbu‘‘ – atsakė 95 proc. peda-
gogų ir kad „svarbu“ – 5 proc. Kad vaiko kalbą 
reikia lavinti per kalbinius pratimus, atsakė 96 
proc. pedagogų.         

Pedagogai mano, jog labai svarbu vaiko tartį 
lavinti įvairiais būdais: naudojant tekstus, kalbi-
nius žaidimus, kalbinius pratimus ir kalbos apa-
rato mankštas.

Apklausti pedagogai pateikė kelis pavyz-
džius, ką reikia daryti tėvams pastebėjus, jog jo 
vaikas turi tarties problemų. 58 proc. pedagogų 
atsakė – tėvams reikėtų kreiptis į specialistus; 19 
proc. pedagogų pasiūlė –prašyti specialistų reko-
mendacijų ir jų laikytis bei stengtis įgyvendinti; 
12 proc. pedagogų rekomendavo – taisyti vaiko 
kalbą, jei išgirsta tariant netaisyklingai; 11 proc. 
– patiems tėvams padėti vaikui tarti taisyklingai 
garsus.

Kaip matyti, dauguma pedagogų siūlo tė-
vams kreiptis į specialistus ir prašyti jų pagalbos, 
o trečdalis  pedagogų siūlo patiems tėvams taisyti 
vaikų kalbą.

Išsiaiškintas tėvų ir pedagogų požiūris, ar 
netaisyklingas bendraamžių garsų tarimas turi 
įtakos vaiko tarčiai. 95 proc. pedagogų teigia, jog 
įtakos turi, 5 proc. pedagogų teigia, jog nežino, 
ar įtakos turi. Tuo tarpu mažiau nei pusė tėvų 45 
proc. teigia, kad įtakos turi, 15 proc., kad įtakos 
neturi ir 45 proc., jog nežino.

4 pav. Pedagogų atsakymai,  kiek grupėse yra 
vaikų, turinčių garsinės kalbos sutrikimų (proc.)

5 pav. Pedagogų atsakymai, kokius garsus vai-
kai dažniausiai taria netaisyklingai (proc.)

6 pav. Pedagogų nuomonė, kokios veiklos svar-
biausios lavinant vaikų tartį (proc.)

7 pav. Pedagogų rekomendacijos tėvams, paste-
bėjus vaiką, turintį tarties probemų (proc.)



24

Paaiškėjo,  jog dauguma pedagogų mano, 
kad netaisyklingas bendraamžių garsų tarimas 
įtakos turi vaiko tarčiai, tuo tarpu beveik pusė 
tėvų to nežino. 

Išvados

1. Apibendrinus mokslinę literatūrą paaiš-
kėjo: 

•  aiškus, tikslus balsių ir priebalsių, 
žodžių ir sakinių tarimas sudaro taisyklin-
gą tarseną, vėliau darančią įtaką ir mokinio 
kompetencijai;

•  dažnas priešmokyklinukas, pradėjęs 
lankyti pirmąją klasę, vis dar turi kalbos su-
trikimų;

•  kalbos sutrikimai gali lemti pasitikė-
jimo savimi praradimą, savivertės stoką, pa-
veikti asmeninius bei socialinius santykius; 
suaugusiojo kalbos pavyzdys turi lemiamos 
įtakos vaiko  tarčiai lavinti.
2. Atlikus tyrimą, galima teigti: 

•  visose ikimokyklinio amžiaus  gru-
pėse yra daugiau ar mažiau vaikų, turinčių 
garsinės kalbos sutrikimų; trečdalyje grupių 
netaisyklingai garsus tariančių vaikų yra dau-
guma; vaikai dažniausiai netaisyklingai taria 
garsus r, l, ž.;

•  svarbu garsinės kalbos sutrikimus pa-
stebėti kuo anksčiau,  išsiaiškinti priežastį ir 
ieškoti galimybių, kaip  padėti lavinti kalbos 
aparatą, koreguoti garsų tarimą, pasitelkiant 
artikuliacinio aparato mankštas, pratimus, 
žaidimus, klausomus ir tariamus tautosakos 

tekstus; dažnais atvejais pedagogai rekomen-
duoja kreiptis į specialistus (logopedus).
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5–6 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ RIŠLIO-
SIOS KALBOS UGDYMO, TAIKANT 
GYVŪNŲ ATVAIZDUS, TEORINIAI 
PAGRINDAI

Aldona Augustinienė, Gintarė Kasnauskytė,
Kauno kolegija, Justino Vienožinskio menų fakultetas

Anotacija

Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros 
analize, aptariama rišliosios kalbos samprata ir 
5–6 metų vaikų rišliosios kalbos ugdymo esmė, 
atskleidžiamos rišliosios kalbos ugdymo, taikant 
gyvūnų atvaizdus, galimybės.

Raktiniai žodžiai

Rišlioji kalba, rišliosios kalbos ugdymas, 
ikimokyklinis amžius, gyvūnų atvaizdai.

Įvadas

Svarbiausia žmonių socialinės komunika-
cijos priemonė ir mąstymo įrankis, padedantis 
pažinti supančią aplinką yra kalba. Visos vaiko 
raidos sritys: socialinė, sveikatos, pažinimo, me-
nine, komunikavimo kompetencijos susijusios 
su kalbos išmokimo procesu (Žegūnienė, 2008; 
Onder, Gulay, 2010). Europos Parlamento rezo-
liucijoje (2009) pabrėžiama, kaip svarbu mokyti 
vaikus gimtosios kalbos, įgyti skaitymo ir rašy-
mo įgūdžių dar ikimokykliniame amžiuje. Kal-
bos tyrinėtojų teigimu, nustatyta, kad vaiko gy-
venimo metai iki mokyklos yra kritiškas kalbos 
supratimo periodas (Monkevičienė ir kt., 2003). 
Ugdant rišliąją kalbą, vaikai mokosi sklandžiai ir 
nuosekliai reikšti mintis, sudaryti rišlų pasakoji-
mą, taisyklingai tarti garsus (Gluhov, 2004), be 
to, įrodyta, kad vaikai, turintys labiau išlavintus 
rišliojo pasakojimo gebėjimus, yra smalsesni ir 

daugiau domisi aplinka (Griffin ir kt., 2004).
Įrodyta, kad prie vaiko pažinimo ir kalbos 

raidos vystymosi gali prisidėti augintiniai. Vai-
ko aplinkoje naminio gyvūno buvimas turi daug 
privalumų. Vaiko vystymuisi svarbus bet koks 
artimas kontaktas su kita gyva būtybe. Gyvū-
nai, išklausydami ir suteikdami komfortabilumo 
jausmą, gali padėti vaikams išsiugdyti saugumo 
ir besąlygiškos meilės jausmą (Melson, 2001; 
Risley-Curtiss, 2006). Geri santykiai su naminiu 
gyvūnu gali padėti vystytis ir žodinio, ir nežodi-
nio bendravimo įgūdžiams. Vaikai su naminiais 
gyvūnais kalbasi lygiai taip pat dažnai kaip ir su 
žaislais (Stravinskas ir kt., 2015). Vis dėlto vaiko 
rišliosios kalbos ugdymo, taikant gyvūnų atvaiz-
dus, tyrimų nepavyko rasti, tad formuluojama 
ši tyrimo problema: kokios gyvūnų atvaizdų 
taikymo galimybės 5–6 metų amžiaus vaikų riš-
liajai kalbai ugdyti? Tyrimo objektas: 5–6 metų 
amžiaus vaikų rišliosios kalbos ugdymas taikant 
gyvūnų atvaizdus. Tyrimu siekiama atskleisti 
5–6 metų amžiaus vaikų kalbos ugdymo, taikant 
gyvūnų atvaizdus, teorines galimybes. Straipsnį 
sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje aptariama rišlio-
sios kalbos samprata ir 5–6 metų vaikų rišliosios 
kalbos ugdymo esmė, antroje dalyje atskleidžia-
mos rišliosios kalbos ugdymo, taikant gyvūnų 
atvaizdus, galimybės.
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5–6 metų vaikų rišliosios kalbos samprata 
ir ugdymas

Kad mokykloje vaikams būtų lengviau tai-
syklingai vartoti gimtąją kalbą, tyrinėtojai (Kar-
delienė, 2006; Garšvienė ir kt., 2000) siūlo jau 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose pradėti ugdyti 
rišliąją kalbą. Rišliai kalbėti – tai gebėti logiškai 
ir nuosekliai reikšti savo mintis, sugebėti sklan-
džiai atpasakoti, išskirti pagrindinę mintį, dary-
ti išvadas, taip pat aiškiai tarti garsus, žodžius 
(Gluhov, 2004). Esminiai rišlaus teksto ypatumai 
yra loginiai sakinių ryšiai, būtini norint sudary-
ti darnaus teksto vaizdą (Rimkutė, 2007). Viena 
iš sėkmingų vaiko kalbos plėtojimo sąlygų yra 
tinkamai išsivystę kalbos mechanizmai (Garšvie-
nė, 1993). Mokslininkė E. Hoff (2013) nustatė, 
kad rišliosios kalbos vystymosi etapai siejasi su 
bendravimo gebėjimų tobulinimu, fonologinio 
supratimo vystymusi, leksikos plėtojimu ir gra-
matikos formų turtinimu. Ugdant rišliąją kalbą 
tobulėja ne tik kalbos gebėjimai, bet ir socialinės 
ir pažintinės kompetencijos, kadangi kalba nau-
dojama įvairiose kalbinėse situacijose. Nuo gimi-
mo iki vienerių metų vaikai bendrauja su jiems 
artimais žmonėmis, žaidžia su savo balsu, vape-
na, pradeda atpažinti savo balsą. Iki antrųjų metų 
vaikas ištaria pirmąjį savo žodį, o nuo antrųjų 
metų vaikas tampa pokalbio iniciatoriumi, stipri-
na savo balsą, žodynas prasiplečia iki 50 žodžių, 
sugeba pasakyti žodžių derinį ir deriniai po tru-
putį ilgėja vaiko kalboje, sugeba paklausti klausi-
mo negatyvia klausimo forma. Nuo trečiųjų metų 
vaikai ypač aktyviai ugdosi fonologinį supratimą, 
naudoja žodžio šaknį sudarydami žodžius, turti-
na žodyną. Nuo ketvirtųjų metų vaikai praplečia 
žodyną sudarydami sudurtinius žodžius, vartoja 
pridėtinius sakinius. 

Visas kalbos vystymasis tęsiasi vis geriau 
įvaldant gimtąją kalbą (Hoff, 2013). Aplinkiniai 
asmenys, sudarydami tinkamą aplinką vaiko kal-

biniams gebėjimams vystytis, užtikrina vaiko ga-
limybes plėsti savo žinias ir visapusiškai ugdytis 
(Widowson ir kt., 2009). Pasakojimas yra vienas 
iš būdų perteikti informaciją kitiems. Vaikai į 
pasakojimą įtraukti nuo pat mažens, jiems atpa-
sakojant praeities įvykius, matytas televizijos lai-
das, įvairias istorijas iš knygų (Silva ir kt., 2014). 
Esminiai pasakojimo rišlumo bruožai yra nuo-
seklus ir logiškas temos atskleidimas (Gluhov, 
Truhanova, 2003).

Rišliojo pasakojimo gebėjimai pradeda for-
muotis ankstyvoje vaikystėje, tačiau jiems įsisa-
vinti prireikia kelerių metų. Dvejų metų vaikai 
jau geba apibūdinti matytus įvykius, vis dėlto jų 
pasakojimams dar trūksta rišlumo, jie vadinami 
frazių sankaupomis. Trečiaisiais gyvenimo me-
tais formuojasi žodžių sekos, kuriose randamas 
pagrindinis veikėjas, tema, situacijos apibūdi-
nimas. Ketvirtaisiais vaiko gyvenimo metais 
sekos praplečiamos veikėjo išvaizdos ir elgesio 
apibūdinimu. Vėliau pasakojime atsiranda papil-
domų veikėjų, pradedamos kurti istorijos prie-
žasties-pasekmės ryšių pagrindu. Penktaisiais 
gyvenimo metais vaiko pasakojime galima rasti 
trinarę struktūrą ir tipinę pradžią, tačiau pabaigai 
dar trūksta apibendrinimo. Šešerių metų vaikai 
jau geba kurti pasakojimą: sukurti trinarę struk-
tūrą, atskleisti siužetą, paaiškinti veikėjų elgesį, 
išdėstyti įvykius logine eiga. Rišliojo pasako-
jimo tolesnę raidą lemia natūrali kognityvinė ir 
kalbinė raida ir formalusis ugdymas mokymo 
įstaigoje (Balčiūnienė, Kornev, 2015; Hedberg, 
Stoel-Gammon 1986): pasakojimuose daugėja 
emocijas reiškiančių žodžių ir vertinamųjų ele-
mentų, sudėtingėja bendroji pasakojimo struktū-
ra, atskirų siužetinių linijų raiška.

5–6 metų vaikų rišliosios kalbos ugdymas 
taikant gyvūnų atvaizdus

Tyrinėtojų (Beck, Katcher, 1996; Fine 2010; 
Snaddon ir kt., 2008; Ganea ir kt., 2011) teigimu, 
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gyvūnų atvaizdus vaikai supranta kaip tikrus gy-
vūnus, nuotraukos – paveikslėliai knygose, žais-
lai-gyvūnai, tai pat matomi gyvūnų atvaizdai me-
dijose. Naująsias technologijas bandoma įtraukti 
į ugdymo metodus, taip ugdant vaikų domėjimąsi 
įvairiomis sritimis. Gyvūnų ir žmogaus tarpusa-
vio santykių tyrinėtojas A. H. Fine (2010) atliko 
tyrimą su 5–8 metų vaikais, kaip jie apibūdina 
savo augintinius. Tyrimas atskleidė, kad auginti-
niai vaikams yra paslapčių saugotojai, supratin-
giausi pašnekovai ir geriausi draugai. Tai paremia 
E. Federavičienės (1978) teiginį, kad klausytojai 
turi būti dėmesingi, skatinti vaikus pasakoti, o tai 
santykinai atlieka gyvūnai.

Augdami vaikai turi skirtingų galimybių 
sužinoti apie gyvūnus jų supantį pasaulį. Tyri-
me apie vaikų gamtos suvokimą (Snaddon ir kt., 
2008) nustatyta, kad vaikų suvokimas apie gy-
vūnų natūralią aplinką gali būti įvairus, tai pri-
klauso nuo jų gyvenamosios vietos. P.A. Ganea 
ir kt. (2011) tyrimu nustatyta, kad didžioji dalis 
vaikų, gyvenančių mieste, apie gyvūnijos pasau-
lį sužino netiesiogiai, iš knygų, televizijos laidų, 
vaizdo įrašų. Kaimiškose vietovėse gyvenantys 
vaikai turi didesnį supratimą ir žinių apie augalus 

ir gyvūnus. Taip pat dauguma vaikų suvokia, kad 
žmonės yra aplinkos dalis, žmonių veikla daro 
įtaką gamtai ir kartais žmonių veikla gali būti 
žalinga aplinkai. Vaikai, supažindinti su gamtos 
grožiu, turi stipresnį emocinį  ryšį su augalais ir 
gyvūnais.

P. Stravinskas ir kt. (2015) atliko tyrimą apie 
gyvūnų auginimo naudą vaikų psichikos sveika-
tai. Tyrėjai teigia, kad visavertiškam vaiko vys-
tymuisi labai svarbus bet koks artimas ryšys su 
kita gyva būtybe, turinčia jausmus ir emocijas. 
Geri santykiai su augintiniu gali būti pagrindas 
vystytis kitiems, pasitikėjimu grindžiamiems, 
tarpasmeniniams santykiams. Tyrimas atsklei-
dė, kad asmenys, laikantys naminius gyvūnus, 
yra komunikabilesni, dažniau šypsosi ir yra hu-
maniškesni (Stravinskas ir kt., 2015). Ryšį tarp 
žmonių ir naminių gyvūnų rodo atsiradęs naujas 
terminas „gyvūnėlis-kompanionas“. Atkreiptinas 
dėmesys, kad tai ne tiesiog augintinio priežiūra, 
daugelis gyvūnėlių-kompanionų šeimininkų su-
kuria tam tikrą ryšio su jais formą, kuri analogiš-
ka žmogaus su žmogumi ryšiui. Gyvūnėliai-kom-
panionai dažniausiai apibūdinami kaip šeimos 
nariai, kurie padeda įgyti pasitikėjimo, savaran-

1 lentelė. 5–6 metų vaikų rišliosios kalbos ugdymo taikant gyvūnų atvaizdus metodai 
(pagal Oxford 1990, Rajecką, 1997)
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kiškumo, atsakomybės kompetencijas (Beck, 
Katcher, 1996). Visuomenėje populiarėja terapija 
su gyvūnais, atliktuose tyrimuose matoma, kad 
gyvūnų terapijos seansai mažina nerimo, streso, 
depresijos požymius, taip pat malšina įvairius 
skausmus (Kreivinienė, Rugevičius, 2009; Nepps 
ir kt., 2014).

Remiantis šiuolaikinio ugdymo principais 
(Widowson ir kt., 2009) ir vienu iš pagrindinių 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo me-
todu – žaidimu, galima ugdyti vaikų kalbą jiems 
patraukliausių būdu.

Kadangi vaiko veiklos kryptį lemia jo emo-
cijos, tai pedagogas pasirinkdamas ugdymo me-
todus (žr. 1 lentelę), turėtų įvertinti jų santykį su 
vaiko poreikiais, interesais, raidos ypatybėmis. 
Pedagogai pabrėžia, kad žaidimas – iki galo 
motyvuota baigtinė veikla, kuri priklauso nuo 
emocijų. (Dvarionas, 2002), pats žaidimas yra 
svarbiausia motyvacija vaikui, vien pagalvoję 
apie žaidimą, vaikai užsidega noru veikti. Žais-
damas vaikas gali sąveikauti su socialine aplinka, 
tobulėti, Kaip matyti iš 1 lentelės, vertinant žai-
dimo ir galimų ugdyti gebėjimų sąsajas, pastebi-
me jo išskirtinį, visuminį potencialą – be abejo, 
kad edukaciniai tikslai būtų pasiekti, svarbiausia 
yra pedagogo didaktinis, dalykinis pasirengimas 
ir kūrybiškumas. Daugiausia sąsajų su rišliosios 
kalbos ugdymo taikant gyvūnų atvaizdus nusta-
tėme su žaidimų, vaizdiniais metodais, apibendri-
nimais, kūrybinėmis užduotimis. 

Išvados

Rišlioji kalba – tai gebėjimas logiškai ir nuo-
sekliai reikšti savo mintis, sugebėti sklandžiai 
pasakoti, suprasti pagrindinę mintį, daryti išva-
das. Esminiai rišlaus teksto požymiai yra loginiai 
sakinių ryšiai, sudarantys darnaus teksto vaizdą.

Viena iš sėkmingų vaiko rišliosios kalbos 
ugdymo sąlygų yra tinkamai išsivystę kalbos 
mechanizmai, todėl rišliosios kalbos vystymosi 

etapai siejasi su bendravimo gebėjimų tobulini-
mu, fonologinio supratimo vystymusi, leksikos 
plėtojimu ir gramatikos formų turtinimu.

Ugdant rišliąją kalbą sukuriamos integralaus 
ugdymo situacijos, kai tobulėja ne tik kalbos ge-
bėjimai, bet ir socialinės ir pažintinės kompeten-
cijos, nes ir gyvūnų atvaizdai, ir geri santykiai su 
augintiniu gali būti pagrindas vystytis pasitikėji-
mu grindžiamiems, tarpasmeniniams santykiams, 
didesniam vaiko humaniškumui.
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VERSLO PRADŽIA MENŲ INKUBA-
TORIUJE: KAUNO MENŲ INKUBA-
TORIAUS ATVEJIS

Evelina Baranauskaitė, Šarūnas Kvietkus, Ernestas Tatlaus-
kas, vadovė lektorė Birutė Leonienė,
Kauno kolegija, Justino Vienožinskio menų fakultetas

Anotacija

Šalies socialinės bei ekonominės gerovės 
augimą didžia dalimi lemia valdžios instituci-
jų vykdoma ekonominė politika ir visuomenėje 
praktiškai įgyvendinamos verslumo skatinimo, 
ugdymo programos. Šiame kontekste svarbi 
vieta tenka valstybės įgyvendinamai Smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros programai, kurioje  
tokioms įmonėms numatytas viešųjų paslaugų: 
informavimo, konsultavimo, mokymų, kvalifi-
kacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinių ir 
kitų paslaugų verslo pradžios, verslo planavimo, 
finansavimo šaltinių paieškos, finansų tvarky-
mo, personalo valdymo, inovacijų aktyvinimo,  
technologijų plėtojimo teikimas lengvatinėmis 
sąlygomis. Paprastai valstybės parama smulkiam 
ir vidutiniam verslui viešųjų paslaugų forma yra 
teikiama verslo informacijos centruose, mokslo 
ir technologijų parkuose, verslo inkubatoriuose. 

Straipsnyje analizuojama įvairių tipų verslo 
inkubatorių vykdoma veikla, jų kūrimas ir plėtra 
Lietuvoje, identifikuojami verslo pradžios inku-
batoriuje privalumai, aptariama menų inkubato-
riaus veiklos specifika. Naudojant tyriminį atvejo 
analizės metodą, identifikuota  valstybės parama 
steigiant ir organizuojant Kauno menų inkubato-
rius veiklą. 

Raktiniai žodžiai

Verslumas; viešoji paslauga; verslo infor-
macijos centras; mokslo ir technologijų parkas; 
kūrybinės  industrijos; verslo inkubatorius; meno 
inkubatorius.

Įvadas. Aktualumas

Daliai asmenų, pradedančių savo verslą, 
rimtu iššūkiu tampa jau patys pirmieji žingsniai - 
būtinumas išsinuomoti biuro patalpas, pasirūpinti 
kitomis verslui gyvybiškai svarbiomis funkcijo-
mis. Ši finansinė ir fizinių pastangų našta ,,už-
griūva“ kaip tik tuomet, kai atrodo, kad finansus 
ir visas pastangas labiausiai reikėtų nukreipti kur 
kas svarbesniems dalykams. Todėl apsisprendi-
mas pradėti profesinę veiklą naujoje, mažai ži-
nomoje veiklos srityje verslo inkubatoriaus sutei-
kiamomis sąlygomis tokiems asmenims gali tapti 
idealiu sprendimu. Būtina pastebėti, kad tai ga-
rantuoja pati verslo inkubatorių paskirtis - padėti 
įmonėms pradėti veiklą, įveikti pirmųjų veiklos 
metų sunkumus ir sėkmingai augti, įgyvendinant 
savo idėjas. Be to inkubatoriuje veikiančios įmo-
nės turi unikalią galimybę sukurti jas vienijančią 
aplinką, kurioje verslininkai kartu naudojasi  re-
sursais ir patirtimi, mokosi vieni iš kitų, keičiasi 
verslo kontaktais ir sukuria verslo partnerystės 
ryšius. Ne mažiau svarbus dalykas, kurį suteikia 
veikla inkubatoriuje – tai vienišumo jausmo, at-
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sidūrus „laisvoje rinkoje“, įveikimas. Paprastai 
verslo inkubatorių pradinė veikla subsidijuoja-
ma valdžios lėšomis. Jie gali būti steigiami prie 
stambių pramoninių kompanijų, mokslo ir moky-
mo įstaigų, įvairių fondų.   

Straipsnio tikslas – išanalizuoti valstybės 
paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) 
galimybes, kuriomis pasinaudota steigiant ir or-
ganizuojant Kauno menų inkubatorius veiklą. 

Straipsnio uždaviniai:
• Išanalizuoti valstybės paramos SVV gali-

mybes, steigiant verslo inkubatorius. 
• Apibūdinti verslo pradžios  menų  inkuba-

toriuje specifiką ir privalumus.
• Apibendrinti Kauno menų inkubatoriaus 

veiklos patirtį, pasinaudojant valstybės teikiama 
parama.  

Tyrimo metodai: 
• LR Seimo,Vyriausybės dokumentų, inter-

nete paskelbtų straipsnių analizuojama tema tu-
rinio analizė.

• Tyriminė atvejo ,, Kauno menų inkubato-
rius“ analizė. 

Verslo inkubatorius – valstybės paramos 
SVV būdas

Lietuvoje apie valstybės paramą smulkiam 
ir vidutiniam verslui pradėta diskutuoti 1994 
m., o po dviejų metų Smulkaus ir vidutinio vers-
lo rėmimo programos įgyvendinimui parengtų 
priemonių plane buvo numatyta steigti ir remti 
verslo informacinius centrus bei verslo inkubato-
rius (Jakuška, 2004). Autorius nurodo, kad idėja, 
kurią ,,pasufleravo“ JAV ir Vakarų Europos ša-
lių patirtis, pradėta įgyvendinti, kai prie Lietu-
vos Respublikos Ūkio ministerijos buvo įkurtas 
Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas, 
nustatyta jo naudojimo tvarka. Investavus apie 
2 mln. litų, pirmasis verslo inkubatorius įkurtas 
1998 m. Kaune. 

 LR Ūkio ministerijos skelbiamuose doku-

mentuose (www.ukmin.lt) verslo inkubatorius 
apibūdinamas kaip viešoji įstaiga, kurios savi-
ninkė/dalininkė yra valstybė (arba) savivaldybė, 
verslui teikianti viešąsias paslaugas: 

• leidžiančias sumažinti verslą pradedančių 
įmonių veiklos riziką; 

• padedančias joms įsitvirtinti rinkoje; 
• skatinančias smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtrą. 
Akivaizdu, kad pagrindinis verslo inkubato-

rių veiklos tikslas – remti pradedančius verslinin-
kus, skatinti naujų darbo vietų kūrimą ir padėti 
įmonėms, turinčioms gerų verslo idėjų, bet fi-
nansiškai silpnoms, pasiekti tokį lygį, kai jos gali 
savarankiškai užsiimti ūkine komercine veikla ir 
konkuruoti rinkoje. 

LR Ūkio ministerija, pristatydama paramos 
verslui galimybes,  skelbia, jog Verslo inkubato-
riai vykdo įvairiapusę veiklą:

• nuomoja savo turtą (patalpas, biuro įran-
gą); 

• teikia informavimo, konsultavimo, moky-
mo paslaugas ir organizuoja informacijos sklai-
dos renginius; 

• teikia biuro (telefono, fakso, dokumentų 
rengimo, tekstų vertimo, dauginimo, internetinio 
ryšio ir pan.), reklamos paslaugas; 

• rengia parodas, pristatymus;
• tarpininkauja ieškant finansinių rėmėjų, už-

sienio partnerių (www.ukmin.lt).
V. Jakuška (2004) atkreipia dėmesį į dar 

vieną, pastaruoju metu itin svarbią verslo in-
kubatorių veiklos funkciją - rengti, realizuoti 
ES remiamus projektus ir vykdyti informacinę 
konsultacinę veiklą, aktualią įmonėms, kurios 
nori įsisavinti ES paramą. Autoriaus cituojamas 
KTU Regioninio verslo inkubatoriaus direkto-
rius dr. P. Milius pastebi, kad jaunoms įmonėms 
gauti ES paramą yra labai sunku. ,,...Įmonė turi 
pasiekti tam tikrą brandą, parodyti, ką jinai su-
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geba, tik tuomet ji gali tikėtis, kad jos paraiška 
bus patenkinta. Niekas pirmus metus dirbančiai 
įmonei pinigų neduos dėl per didelės rizikos. 
Įmonių pasirengimas paramai gauti vertinamas 
objektyviais kriterijais, oficialiais finansiniais 
dokumentais...“. Pasak dr. P. Miliaus, inkubatorių 
teikiama parama SVV kur kas veiksmingesnė ir 
apčiuopiamesnė už kitas paramos formas. Verslo 
inkubatoriai funkcionuoja visoje Europoje, todėl 
ir Lietuvoje jie turėtų išlikti, tai, jo nuomone, ga-
rantuoja SVV paramos programos tęstinumas. 
Laikas patvirtino profesoriaus išsakytą lūkestį: 
LR Ekonomikos ministerijos paskelbtame doku-
mente ,,2014 – 2020 m. Europos Sąjungos inves-
ticijų veiksmų programa“ (www.esinvesticijos.
lt) verslo inkubatorių veiklai finansuoti numatyta 
skirti  14 481 001,00 eurų struktūrinių fondų lėšų. 
Šiuo metu Lietuvoje verslo inkubatoriai veikia 
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Kazlų Rūdoje, Tel-
šiuose, Alytuje ir Ignalinoje.

LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
įstatyme (www.infolex.lt) nurodyta, kad galimy-
bė dirbti verslo inkubatoriuje gali būti suteikta 
gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimą (šio 
verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), mi-
kroįmonėms ir mažoms įmonėms. Sprendimą dėl 
įmonės priėmimo į inkubatorių priima dalininkų 
susirinkimas, vadovaudamasis šiais kriterijais:

• įmonė užsiima veikla, skatinančia kurti 
naujas darbo vietas; 

• įmonės vadovai turi originalių idėjų, kurias 
realizavus bus įsisavinamos naujos veiklos sritys, 
teikiamos naujos paslaugos; 

• įmonė gamina eksportui tinkamus produk-
tus, teikia miesto bei regiono gyventojams pa-
klausias paslaugas; 

• kuriamos didelės pridėtinės vertės prekės 
ir paslaugos; 

• įmonė savo veikla įgyvendina mokslinius 
išradimus, technologines inovacijas.

Įmonės veiklos verslo inkubatoriuje laiko-
tarpis nustatomas sutartimi ir gali trukti iki pen-
kerių metų. Verslo inkubatorių patalpų, techninės 
ir biuro įrangos nuomos mokestis paprastai ati-
tinka tos teritorijos, kurioje veikia, ekonominę ir 
socialinę padėtį bei rinkos kainų lygį. Įmonėms, 
pradėjusioms veiklą verslo inkubatoriuje, pirmus 
trejus metus taikoma patalpų nuomos kainos nuo-
laida: pirmaisiais metais – 75 proc. nuomos mo-
kesčio, antraisiais metais – 50 proc., trečiaisiais 
metais – 25 proc. (www.inovacijos.lt).

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos do-
kumentų ir internete paskelbtų straipsnių turinio 
analizė (www.ukmin.lt; www.kepa.lt; www.al-
kas.lt) leidžia teigti, kad gali būti kuriami kelių 
tipų inkubatoriai:

• gamybiniai, kurių paskirtis - spręsti soci-
alines (nedarbo mažinimo, užimtumo didinimo) 
problemas, skatinti regionų plėtrą ir verslumą;

• technologiniai, labiau orientuoti į technolo-
gijų diegimą bei inovacijas;

• virtualūs – užtikrinantys virtualios verslo 
paramos infrastruktūros, kuria galės naudotis 
kiekvienas, pradedantis verslą ar planuojantis jį 
pradėti, sukūrimą (tai tarsi galimybių bankai su 
mokymo kursais, e - seminarais, įvairių sričių 
ekspertų konsultacijomis virtualioje aplinkoje);

• menų, padedantys sudaryti sąlygas meni-
ninkams kurti ir pristatyti savo darbus, pradėti ar 
plėtoti nuosavą su menu susijusį verslą, puoselėti  
kultūrinius, meninius visuomenės narių gebėji-
mus. 

Menų inkubatorių veiklos specifika

Ją geriausiai nusako pagrindiniai tikslai, ku-
rie yra pagrįsti bendraisias  verslo  inkubatorių  
veiklos principais:

• Remti pradedančius menininkus ir kūrybi-
nių industrijų verslus, skatinti naujų darbo vietų 
kūrimą, sumažinti veikiančių jaunų kūrybinių 
verslų riziką ir padėti įmonėms ar asmenims, 
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turintiems gerų kūrybinio verslo idėjų sustiprėti 
ir konkuruoti darbo rinkoje. Menų inkubatorių 
erdvėse yra auginami, vystomi, brandinami ir 
išleidžiami į rinką įvairūs menai: dizainas, archi-
tektūra, animacija, amatai, muzika, scenos, vizu-
aliniai, taikomieji, suteikiant plotą ir reikalingą 
įrangą dirbtuvėms, studijoms.

• Skatinti aktyvų visuomenės įsitraukimą į 
kultūrinį gyvenimą,  organizuojant įvairius rengi-
nius, parodas, edukacinius užsiėmimus.

2014 metais LR Ūkio ministerija trims menų 
inkubatoriams steigti ir plėtoti skyrė 22,5 mln. 
litų ES struktūrinių fondų lėšų. Dabar Lietuvoje 
veikia keliolika meno inkubatorių – penki Vil-
niuje ir po vieną Anykščiuose, Telšiuose, Klai-
pėdoje, Kaune, Raudondvaryje (Kauno rajonas) 
ir Utenoje. Nacionalinės kultūrinių ir kūrybinių 
industrijų asociacijos iniciatyva sukurta virtuali 
Lietuvos meno inkubatorių platforma, kurioje 
meno kūrėjai gali  pasitikrinti, kur ir kokie meno 
inkubatoriai veikia, susipažinti su meno inkuba-
torių  teikiamomis lengvatinėmis paslaugomis, 
sužinoti, kurie iš jų turi laisvas rezidencijas ir gali 
priimti menininkus ar kūrybinio verslo atstovus. 
Nacionalinės kultūrinių ir kūrybinių industrijų 
asociacijos direktorės R. Survilienės (www.alkas.
lt ) nuomone, tokiu būdu siekiama šias kūrybiško 
verslo plėtojimo organizacijas pristatyti visuo-
menei ir prisidėti  prie mūsų kultūros augimo, 
skatinant kūrybinių industrijų konkurencingumą 
bei plėtrą šalyje.

Tyriminės  atvejo analizės metodas pasirink-
tas todėl, kad, jis leidžia analizuojant konkrečios 
tikrovės atvejų atsiradimo aplinkybes ir priežas-
tis,  trūkstamą, analizei atlikti reikalingos infor-
macijos dalį, galima surinkti interviu ar anketavi-
mo būdu (Kazlauskienė, Gaučaitė, Pocevičienė, 
2010). Tai leido rengiant straipsnį panaudoti vie-
nos iš autorių drauge su Menų fakulteto studen-
tais atliktos  kūrybinių industrijų bendradarbystės 

centro ,,TAG Kaunas“ narių  e -apklausos  duo-
menis, kurie buvo panaudoti pranešime, prista-
tytame studentų tarptautinėje mokslinėje konfe-
rencijoje ,,Verslo aktualijos  būsimųjų specialistų 
požiūriu 2016“. 

Kauno menų inkubatoriaus patirties įver-
tinimas

2014 metų pradžioje projektui ,,Menų inku-
batoriaus Kauno regione sukūrimas“ įgyvendinti 
VšĮ „Artkomas“ iš ES fondų paskirta 7 mln. litų 
parama. Projektas buvo finansuojamas iš 2007-
2013  metų Europos  Sąjungos, Europos regioni-
nės plėtros fondo lėšų pagal Ekonomikos augimo 
veiksmų programos priedo VP2-2.2-ŪM-02-V 
priemonę „Asistentas 2“. Gautos lėšos buvo pa-
naudotos rekonstruoti ir menų inkubatoriaus rei-
kmėms pritaikyti patalpas A.Mapu g. Senamies-
tyje bei Radvilėnų pl. Žaliakalnyje: 

• įrengta 36 kūrybinės studijos, 
• vieša studija - universali erdvė, skirta įvai-

rioms kolektyvinėms dirbtuvėms,
•  kino, garso įrašų ir fotografijos studijos,
• 8 menininkų biurai,
• 2 galerijos (viena iš jų -  jaunimo galerija),
•  repeticijų salė,
•  bendro naudojimo patalpos (Morozovas, 

2014).
Kauno menų inkubatoriaus įkūrimo idėjos 

autoriaus ir dabartinio vadovo O.Darčanovo nuo-
mone, siekiant Lietuvoje kurti intelektualius pro-
duktus, galinčius konkuruoti su užsienio produk-
cija, ypatingas vaidmuo tenka kūrybinės erdvės 
meno srityje dirbantiems asmenims sukūrimui.
Todėl meno inkubatoriaus kūrėjų komanda, išty-
rinėjusi kultūrinį Kauno kontekstą ir meno pasau-
lio atstovų lūkesčius, nusprendė po vienu stogu 
įkurdinti menininkus ir vadybininkus, kritikus ir 
kuratorius, suteikdama galimybes gyvu kontaktu 
pagrįstam, betarpiškam įvairių meno sričių atsto-
vų bendravimui, siūlydama veiklos sąlygas len-
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gvai prieinamas ir jaunam, dar neįsitvirtinusiam 
kūrėjui.

Remiantis interviu su inkubatoriaus vado-
vu O. Darčianovu duomenimis (2017, balandis), 
galima pateikti tokią Kauno menų inkubatoriaus 
veiklos charakteristiką:

• 90 procentų inkubatoriaus erdvės, kuri 
sudaro 2.178,47 kv. m., yra užimta, joje, sudarę 
vienerių metų sutartį, dirba 35 menininkai ar jų 
komandos;

• laikinai  (2 mėn.) yra apsistoję 3 rezidentai 
iš užsienio: Ispanijos, Gruzijos, Rumunijos;

• 3 studijos (stiklo, keramikos, 3D dizaino) 
yra neužimtos;

• veiklą administruoja 3 nuolatiniai ir epizo-
diškai prie atskirų projektų/programų dirbantys 
asmenys;

• 95 procentai veiklai vykdyti būtinų lėšų 
pagal parengtus projektus skiriama iš  Europos 
struktūrinių fondų;

• 5 procentus lėšų uždirba patys, organizuo-
dami edukacines programas, rengdami projektus, 
vykdydami konsultacinę veiklą užsakovams, sie-
kiantiems gauti ES finansavimą;

• vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai pro-
jektai.

Šiuo metu inkubatoriuje galima sutikti čia 
dirbančius grafikus ir stiklo menininkus, tapy-
tojus, keramikus, rūbų dizainerius ir stilistus, 
visažo, tatuiruočių meistrus, gyvenamųjų erdvių 
ir kitų   architektūros objektų, kompiuterinių 
programų, kompiuterinių žaidimų, reklamos, 
garso postprodukcijos kūrėjus. Nuolat rengiamos 
parodos, spausdinami jose eksponuojamų darbų 
katalogai,  veikia vaikų teatriukas, kuris rodo 
lėlių spektaklius, supažindina su teatro istorija, 
moko pasigaminti marionetes. Kovo – balandžio 
mėnesį dalyvauti kūrybiniuose užsiėmimuose, 
vykdomuose pagal tarptautinį projektą ,,Europos 
kultūros dienos“ kviečiami dalyvauti visi, kas 

nori užsiimti menine veikla: nulipdyti ką nors iš 
molio, pūsti stiklą, tapyti ant vandens. Drauge su 
kauniečiais šiame projekte dalyvauja ir 13 Euro-
pos miestų – partnerių bendruomenės. Akivaizdu, 
kad Kauno menų inkubatorius tampa erdve,  kuri 
suteikia galimybes kūrybininkams suvienijus jė-
gas tobulinti profesinius įgūdžius bei skatina vi-
suomenę aktyviai dalyvauti kūrybos procesuose 
ir domėtis kultūra.

Išvados

Negaištamas laikas organizaciniams reika-
lams, o iš karto pradedama įgyvendinti pasirinkta 
verslo idėja.
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PROBLEM SITUATIONS FOR 
SENIOR PRESCHOOLERS  AND 
THEIR SOLUTION FOR PROMOTING 
MONOLOGUE SPEECH

Annotation

In order a child could speak, ask questions 
and answer them, the speech of a child needs to 
be sufficiently developed. Developed language, 
good communication skills are largely a key to 
success for the future life.

Speech development reflects the child‘s 
general development and the ability to build re-
lationships with parents, teachers and peers. A 
child shows its interests, needs, whims by asking 
questions, saying different calls and showing in-
dications.

The child‘s interest and speech performing 
motives in a daily communication are determined 
by the natural need of a child for impressions, ac-
tive performing and necessity for recognition and 
support. Contact naturalness often is lost during 
the educational process,  natural speech commu-
nication is reduced.

An appropriate environment, or more pre-
cisely - the lack of it is one of the reasons for  
creating  problem situations for preschoolers. 
Pre-school teachers play an important role in 
promoting a child’s development at an early age, 
before they start school.

The aim of the study is to explore theoreti-
cally and practically the development of mono-
logue speech for the oldest preschoolers at prob-
lem-solving situations.

Materials and Methods. Theoretical - anal-
ysis of literature sources. Empirical research 
methods: qualitative research method - teaching 
observation.

Results, conclusions. Development of mon-
ologue speech is a long term process, where an 
adult supports, encourages, suggests and organ-
izes accordingly selected games and plays by tak-
ing into account individual and the development 
phase features of children.

Keywords

Monologue speech, a preschool child, prob-
lem situations

Introduction

An appropriate language learning plays an 
important role in a child’s mental process and in 
the development of their personality;  the lan-
guage makes it possible to explore the world 
around them and to adapt to it in an active way. 
By performing the general and regulatory func-
tion of communication, the language is a specific 
tool, which is used only by humans  and it can be 
described as a communication process through 
the language .

Speech / language development has an im-
portant role in early childhood, because with 
its help a child is able to express his or her own 
views, position, to look for boundaries in activ-
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ities and testing them (Miltiņa 2005, 9; Miltiņa, 
2013 133). The first four years of life is the most 
important stage in the development of a person’s 
speech, because during this period an individual’s 
first language and the image of the language sys-
tem in general settle down. A child at preschool 
age learns the vocabulary of the native language, 
the pronunciation of sounds and grammar and 
it happens unconsciously, focusing on imitation 
which can be defined as an unconditional reflex, 
which cannot be learned and it is given natural-
ly. (Freiberga 2006, 135; Partridge, Lindenberga 
2014, 138; Rūķe - Draviņa, 1992, 9).  

A preschooler is amazingly open to learn 
new knowledge, he participates in all activities 
eagerly and enthusiastically, where it is neces-
sary to observe, to do experiments or do research, 
because the desire to explore all the unknown is 
natural. At Pre-school age the child learns and 
remembers all the information that is related to 
the previous emotions and which have caused 
interest in the past. The child remembers what 
he needs and what he is interested in the best. 
(Выготский, 2005).  

Aims of research

Explore theoretically and practically the de-
velopment of a monologue speech for the senior 
preschoolers at problem-solving situations.

Materials and methods

Theoretical - analysis of literature sources in 
this research. Empirical research methods: qual-
itative research method - teaching observation.

Language learning begins already at early 
childhood. However, the younger the language 
learner is, the smaller is his learning experience 
and the greater the teacher’s responsibility be-
comes to help each child in this rather difficult 
process. A positive emotional background is very 
important in language learning process, in which 

the child is encouraged to observe the world 
around him, to perceive occurring objects there, 
creatives or phenomena, to be able to hear the 
words which are used to denominate these ob-
jects, to realize the importance of context and to  
listen to sounds. (Anspoka, 2013, 13).

One of the conditions for successful lan-
guage learning is the example of a speech of a 
teacher and another adult and their speech cul-
ture. A child learns a language in correlation 
with adult’s speech, exploring different subjects, 
acquiring reference about themselves and their 
surroundings, observing natural objects, playing, 
and performing other child socialization support-
ive activities adult themselves and among their 
peers (Golubina, 2007, 225).

Speech develops during the imitation pro-
cess. While mimicking the adult, the child learns 
also the samples of speech culture, he takes over 
both the expression of a language, the speed of 
speech, voice emotional highlights. A child over-
takes the adult’s actions and attitude as a norm 
and a model for their activities. At the age of five/
six a child imitates adults rather mechanically.

A loud voice and fast speech temp make 
children nervous, they become louder, more tense 
and more impatient in their activities. Teacher’s 
speech should be expressive, peaceful and mean-
ingful for children and they must understand that 
each environment requires a specific speaking 
style.

An appropriate language learning is the ba-
sis for the child’s active exploration of the world; 
a child’s speech influenced by the environment 
around him, as well as parents ‘and teachers’ lan-
guage and behavior.

Targeted and planned environment is the 
main key for a speech activity. Both  the envi-
ronment of different objects, which includes 
things around them and people, who are like 
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external and an internal incentives in helping 
children to release their speech and the speech 
environment, which includes the speech quality, 
the communication quality, relationship between 
the negotiating participants,  the content of the 
converastaion and its compliance with the child’s 
experience  both the social environment which 
exists  between speech learners and their teachers 
and which promotes a positive emotional com-
munication and cooperation (Anspoka, 2013 16).

There are two communication models - one-
way and two-way. Monologue belongs to the 
one-way communication model. This means that 
one conversation participant of  speaks while the 
other is silent and only listens. Monologue has 
more complex syntactic structure compared to 
dialogue, also themes are wider than dialogue.  
During the communication process the speaker 
does not get feedback from the listener, so that 
the speaker can not be sure of the extent to which 
listeners  have understood and whether they want 
to continue the conversation. Sometimes due to 
this reason disputes and disagreements may arise  
(Dzintere, Stangaine, Augstkalne,  2014, 34.39; 
Lūse, Miltiņa, Tūbele, 2012, 196; Pļavenice, 
Škuškovnika, 2002.91).

Monologue is a way of speech and its main 
goal is to transfer  information in a purpose-
ful way. The main features of monologue are 
one-sided and continuous arbitrary (intentional), 
extended, logical sequential narration, which is 
focused on listeners, limited use of non-verbal 
means (Глухов, 2004, 3).

A.Lūrij (Лурия, 1979, 152) points out that 
the monologue is one of the forms of oral speech, 
it is a verbal message or and expandsed expres-
sion  about a certain topic, that  differs from a of 
the oral dialogue speech with a number of char-
acteristics.

Compared with a dialogue speech, there 

is more context in a monologue speech and it 
is presented more completely  because  lexical 
tools  are selected more carefully and they use 
different, complex syntactic constructions. The 
sequence and coherence, outlined completeness, 
structural design are the most important features 
of a monologue speech.  A description of the 
message and elementary judgments are the main 
tools to develop a monologue speech for the 
senior preschoolers. Monologue speech similar 
to a dialogue speech can be characterized by a 
variety of means of expression as the intonation 
of a voice, the distribution of separate text com-
ponents with the help of voice, doing pauses, as 
well as non-verbal means of expression - facial 
expressions and expressive gestures (Лурия, 
1979, 155).

 The following language system components 
are used and generalized in a monologue speech: 
vocabulary, grammatical correlation of expres-
sion ways, different shapes and word-making 
also sintatic tools. As a result the intention of ex-
pression is implemented in a monologue speech 
by performing a sequential, planned narration. 
(Лурия, 2004, 4).

Pre-school education teachers have a very 
important role in a child’s development at an 
early age, before they start school. By showing 
attention, assistance, support and loveful attitude, 
where peculiarities of development and interests 
of the child’s age group  is taken into account, the 
teacher plays a significant role in the development 
of a child’s personality. Teachers are one of the 
main promoters, who can improve a child’s abil-
ity to solve problems. They demonstrate to chil-
dren the best ways how to cope with the pressure 
and how to respond to it. The Pre-school teach-
er’s work plays a great role in children’s lives, 
because the child’s future life largely depends on 
a teacher ie.what kind of a personality, he or she 
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will become. Regardless of whether a person is 
an adult or a child, he finds his own ways how to 
solve a problem, if he receives a psychological 
support (Arslan, 2010; Gipenreitere, 2012, 148, 
Robe, 2008).

Children discover and improve their skills 
thanks to the various options that contribute to 
problem solution. Problem solving contributes to 
personal development, promote children’s abili-
ties and awareness of self-esteem and self-con-
fidence. A problematic situation in psychology 
is seen as a situation that contributes to the for-
mulation and solution of problems (Dictionary 
of Psychology, 1999, 106), while the situation is 
defined as a summary of circumstances and the 
position (Dzintere, Stangaine, Augstkalne 2014, 
217).

It is believed that learning of the language 
system mainly ends at the age of six. Neverthe-
less many separate traditional forms have not 
been learned at that age yet. Children start using 
the formal links of composition during the learn-

ing process of connected speech and telling. The 
proportion of using extended and  mixed com-
posite sentence increases. Direct speech is used 
widely at this stage. (Арушанова, 1999, 95). 

G. Lamin  (Лямина, 2000, 9) points out that 
the children aged 6-7  do not show significant 
changes in own-initiative narrations both with 
respect to the morphological composition of con-
nected speech  and to the level of development of 
connected speech signs. Connected speech gaps 
are not always noticeable at Latvian language les-
sons, where the this kind of speech is implement-
ed by using plans, samples and other techniques. 
If the children aged 5 -7 try to tell something in-
dependently, some parts may be lost, the thought 
is interrupted by insertions - enumerations.

At the oldest pre-school age the child’s lan-
guage becomes smooth, expressive, creative. The 
ability to use associated speech gives the child 
the opportunity to realize a wholesome interac-
tion with peers and adults, to share their impres-
sions and to receive the necessary information. 

Table 1. Evaluation criteria for children story-telling ability

Criteria
Levels

Low Medium High
1. The ability to create 
a logical narration af-
ter an image of a story.

A united narration does 
not form. Narration 
has been made on the 
basis of the questions 
raised by the teacher.

Narration partially 
covers all the elements 
shown, teacher's ques-
tions are necessary.

Narration describes 
the scene, objects, 
events that determine 
the overall theme of 
the image. Narration 
has been done inde-
pendently. 

2. The ability to retell 
literary work. 

Does not reveal the 
the main characters 
and events of the liter-
ary work. Retelling is 
made only in response 
to the teacher's ques-
tions.

Partly reveals literary 
characters and events. 
Retelling partially 
complies with the 
sequence of events, 
teacher's questions are 
necessary.

Retelling is made in-
dependently, calls the 
characters and follow 
the sequence of events.
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The child uses a language not only for comment-
ing their activities, but also while discovering 
and revealing the world and forming their un-
derstanding about it, as well as for planning and 
regulating their activities.

   By analyzing the theoretical knowledge of 
the development of a child’s monologue speech, 
a special evaluation criteria for children has been 
designed.  (Table 1)

Results

Based on theoretical knowledge, an empiri-
cal study was made. The study included 10 chil-
dren aged 5-7 from Riga municipality Pre-school 
establishments.

 Analyzing the theoretical knowledge of 
the development of a child’s monologue speech, 
evaluation criteria for children monologue speech 
are designed.  (Table 1)

In order to assess and describe the levels of 
children monologue speech, the summary of the 
results was made  according to the criteria devel-
oped above. (Picture 1)

After evaluating the results obtained in ac-
cordance with the criteria developed, it may be 
concluded that the highest rateed skill is retelling 

a literary work. These skills were assessed by us-
ing a Latvian folk tale “A bear and a mouse”.

Six children get the medium assessment - 
they could partly reveal the events of a literary 
work; retelling is made in response to the teach-
er’s questions. Observations described above are  
illustrated during a child’s retelling about the lit-
erary work:

A child: About a mouse. The sad mouse. 
About a bear. The bear met the mouse. 

A teacher: What happened next?
A child: I don’t know.
A teacher: What did the bear do?
A child: Released from his hands. 
A teacher: What happened tot he bear? 
A child: Released the mouse.
A teacher: What did the mouse do?
A child: Went away. 
Three children have reached a high level, 

retelling has been done independently, they have 
observed and maintained the sequence of events. 
Two children have shown high level skills in cre-
ating a logical narration after a story image ie. 
they are able to describe the scene, events, which 
determine the overall topic of the image, while 2 

Picture 1. The summary of story-telling levels for children 
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children have shown  a low level - they are not 
able to build a common narration, the observed 
brightly appears into their narration about the 
scene image, which is likely as a reflection of 
a problematic situation between a bunny, which 
wants to eat a carrot and a man who wants to pro-
tect his harvest:

A teacher: What is shown in the picture?
A child: A man. He goes. A bunny, he has a 

carrot. A man is surprised.
A teacher: Why is a man surprised?
A child: I don’t know, the bunny cries. He 

has a carrot in his hands. 
A narration is made in response to the teach-

er’s questions. 

Conclusions 

Two types of oral speech are formed at Pre-
school age: a dialogue speech and a monologue 
speech. The main difference is that a dialogue 
speech  promotes more the skill to ask questions 
and to answer them while the main features of  a 
monologue speech are the sequence and coher-
ence, completeness of a story and the structure 
design.

In order to explore the level of a monologue 
speech of 10 selected senior Preschoolers,  two 
criteria were put forward: the ability to build a 
coherent narration upon the scene image shown 
to children and the ability to retell the literary 
work. In accordance with the criteria carried out,  
the level of a monologue speech was determined 
and the results were analysed.

According to the results collected, it can be 
concluded that the children’s ability to build a co-
herent narration after the scene image is insuffi-
cient and  it should be improved in the future by 
using a variety of thematical images which are 
related to children’s self-experience, interests and 
needs.
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Ksaverija Kiseliovaitė, vadovas Algimantas Bagdonas,
Kauno kolegija, Ikimokyklinio ugdymo studijų programa

ŽAIDIMŲ REIKŠMĖ PRIEŠMOKY-
KLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALI-
NĖS KOMPETENCIJOS UGDYMUI/-SI

Anotacija

Straipsnyje analizuojama žaidimų reikšmė 
priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kom-
petencijos ugdymui/-si. Straipsnyje aptariama 
žaidimų reikšmė ugdymui priešmokykliniame 
amžiuje, pateikiama žaidimų, sąlygojančių so-
cialinės kompetencijos ugdymą/-sį, analizė. 
Pateikiamos atlikto tyrimo išvados, teigiančios, 
kad  žaidimas yra pagrindinė priešmokyklinio 
amžiaus vaiko ugdymo/-si veikla; žaidimas tei-
kia lavinamąją, auklėjamąją, ugdomąją reikšmę 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui/-si. 
Tinkamiausiais žaidimais socialinei kompetenci-
jai ugdyti laikytini kūrybiniai vaidmeniniai žai-
dimai. Kūrybiniuose vaidmeniniuose žaidimuose 
atsiskleidžia vaikų požiūris į socialinius vaidme-
nis, vertybes, moralės normas.

Raktiniai žodžiai

Žaidimai, priešmokyklinio amžiaus vaikai, 
socialinė kompetencija, ugdymas. 

Aktualumas

Nemažai mokslininkų (Jucevičienė, 2000; 
Bruzgelevičienė, 2011; Tijūnėlienė, 2005; Kava-
liauskienė, 2005; Žiliukaitė, 2004) XXI a. įvar-
dija, kaip technologijų monopolija, kurią sieja 
su žmogaus dvasiškumo išnykimu, išnykimu 
bendruomenės. Šios XXI a. naujovės verčia su-
nerimti ir susimąstyti apie naujosios kartos ug-

dymo ypatumus, kurie yra aprašomi programose, 
kuriuose skatinama atsižvelgti į naujoves, kaip į 
vaiko laukiančius sunkumus ir išbandymus atei-
tyje. O tai reiškia, kad jau nuo ankstyvojo am-
žiaus vaikai susiduria su jiems naujais dalykais, 
kuriuos norisi išmėginti, bet tam reikia žinių. 
Priešmokykliniame amžiuje vis dažniau galime 
pastebėti pamirštą žaidimą, schematiškas vei-
klas, kurios labiau primena pamokas. Anot N. 
Grinevičienės (2007), 6 – 7 metų amžiaus pa-
grindinė vaikų veikla – žaidimas, jame geriausiai 
gali vystytis žaidybiniai gebėjimai, besiremian-
tys bendraisiais gebėjimais. Tačiau, kaip atliepti 
tėvų poreikius suteikiant vaikui žinias ir kartu 
leidžiant mėgautis žaidimu, vis dar sunkus klau-
simas daugumai šių dienų auklėtojų. Nors apie 
tai daug rašoma mokslininkų darbuose, tyrimuo-
se, dažnai diskutuojama viešojoje erdvėje, bet 
vis dar nesuprantama, kad vaiko raidos etapuose 
pagrindinis žinių šaltinis yra žaidimas. Žaisdami 
vaikai bendrauja, bendradarbiauja, keičiasi patir-
timi, pažįsta aplinką ir naujoves. Žaidimas – tai 
patogus ir žinomas įrankis vaikui pažinti pasaulį, 
susirasti bendraminčių. Anot K. Dineikos (2000), 
neturime teisės atimti iš vaiko ir jo gyvenimo 
džiaugsmo – žaidimo, be kurio jis negali nor-
maliai plėtoti ir kurti savo asmenybę“. Žaidimo 
svarbą akcentuoja ir I. Leliūgienė (2003), pabrėž-
dama, kad visuose žaidimuose reikia prisiminti, 
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sumaniai veikti, kurti strategijas. Tad kyla klausi-
mas – kaip vaikas šiandieniniame priešmokykli-
nės grupės ugdyme, nesuprasdamas ir dar gerai 
nepažindamas savęs, gali mokytis to kam dar 
nėra nepasiruošęs? Ar ugdymas prasmingas, jei 
neatsižvelgiama į vaiko raidą ir natūralius porei-
kius? Remiantis psichologo A. Maslow poreikių 
piramide, nepatenkinęs mažesnių poreikių negali 
patenkinti didesniųjų. Tai reiškia, kad nepaten-
kindami vaiko natūralaus poreikio žaisti, per 
žaidimą pažinti save nepasieksime ir noro pilnai 
realizuoti savęs – kuris yra bene svarbiausias po-
reikis visų žmonių gyvenime. Priešmokyklinukų 
ugdymas turėtų atliepti jų poreikius ir gebėjimus, 
turi būti akcentuotas į procesą reikšmingą pačiam 
vaikui. Žaidimas nėra nereikšminga veikla, ji ap-
ima visas ugdomas vaikų kompetencijas, kuria 
asmenybę, leidžia pamatyti vaikui būdingus cha-
rakterio bruožus, nuspėti perspektyviausia vaiko 
veiklos sritį. Vaikui žaidimas yra prasminga vei-
kla jo amžiaus raidos požiūriu. Žaidimas, anot 
L. Vygotsky‘o (cit. iš Žukauskienė, 2012), yra 
pirminė vaiko mąstymo forma – per žaidimą vai-
kas nuo mąstymo judesiais pereina prie mąstymo 
sąvokomis. Žaisdamas vaikas kuria unikalų pasa-
kojimą apie save ir pasaulį. Visa tai, kuria glaudų 
ryšį su socialine kompetencija,  atsižvelgiant į 
žmonių egzistencija tai procesas, kuris egzistuoja 
tiek, kiek egzistuoja žmonija. 

Socialinis ugdymas, pasak B. Bitino (2000), 
pedagogiškai orientuota ir tikslinga visuomenės 
pagalbos sistema, reikalinga augančiam indivi-
dui įsijungiant į socialinį gyvenimą. Ta sistema 
ugdymo - formavimo procese sudaro sąlygas 
pažinti visų priemonių ir galimybių arsenalą, ku-
riuo naudojasi visuomenė, formuodama asmeny-
bę, adekvačiai reikalaudama ir tam tikra prasme, 
saugodama jo vystymąsi.  Socialinės kompeten-
cijos tikslas padėti vystytis žmogui kaip asmeny-
bei, realizuoti jo galimybes visuomenėje. Todėl 

svarbu leisti vaikams žaisti, stebėti jų žaidimus, 
emocijas, perteikiamas personažų roles – visa tai 
padeda, vaikui tobulėti, keistis nauja informacija 
su draugais, o kartu tai padeda ir pedagogams ge-
riau pastebėti vaiko vidinį pasaulį, poreikius, pa-
žangą. Šiais laikais vaikai mažiau laiko praleidžia 
žaisdami spontaniškai (gaudynes, slėpynes ir kt.), 
negu ankstesnių kartų vaikai, nes dabar galima 
nusipirkti įvairių stalo ir kompiuterio žaidimų. 
Tačiau visą tai priklauso nuo socialinių faktorių 
aplinkos, kaip ji geba pateikti ugdymo/-si gali-
mybes. Todėl kyla klausimas, ar priešmokyklinio 
amžiaus vaikų ugdomojoje veikloje laikomasi 
nuostatos, kad žaidimas tai pagrindinė ugdymo(-
si) veiklą reikšminga socialinei kompetencijai?

Darbo problema – kokia žaidimų reikšmė 
priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kom-
petencijos ugdymui/-si?

Darbo objektas - sąsajos tarp žaidimų 
reikšmės priešmokykliniame amžiuje ir vaikų so-
cialinės kompetencijos ugdymo/si.

Darbo tikslas – atskleisti žaidimų reikšmę 
priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kom-
petencijos ugdymui/-si.

Darbo uždaviniai:
1. Pagrįsti žaidimų svarbą priešmokyklinio 

amžiaus vaikams. 
2. Išskirti žaidimus, ugdančius socialinę 

kompetenciją.
Darbo metodas - mokslinės literatūros ana-

lizė. 

Žaidimų reikšmė ugdymui priešmokykli-
niame amžiuje

Kaip teigia O. N. Saracho ir kt. (1998) žai-
dimas yra ir buvo vaikų ugdymo programų dalis 
nuo pirmojo vaikų darželio atidaryto F. Frėbelio 
daugiau, kaip prieš šimtą metų. Remiantis R. Žu-
kauskiene (2012), priešmokyklinis amžius raidos 
psichologijoje yra įvardijamas – žaidimų metais. 
Žaidimų metų terminu pabrėžiama, didžiulė žai-
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dimų reikšmė vaiko tolimesnei raidai. Žaisdamas 
vaikas įgiję ir plėtoja daugybę kompetencijų: 
socialinę, sveikatos, komunikavimo, pažinimo 
ir meninę. Anot N. Grinevičienės (2002), vaikas 
žaisdamas siužetinius vaidmeninius žaidimus, 
prisiima kokį nors vaidmenį, atlieka jam būdin-
gus veiksmus, tos veiklos metu vaiko veiklos 
objektu tampa ne daikto paskirtis, o santykiai 
tarp žmonių. Iš to galima spręsti, kad žaidimas 
ne tik maloni veikla, bet kartu svarbus veiks-
nys vaiko ugdymuisi, vaiko objektas žaidime, 
kaip buvo minėta tampa santykiai tarp žmonių, 
analizuodamas tai vaikas ugdosi socialinę kom-
petenciją, kartu tobulindamas/-is ir komunika-
vimo kompetenciją. Anot Žukauskienės (2012), 
biheivioristų nuomone vaidmeninis žaidimas yra 
socialinio mokymosi forma. ,,Žaisdamas siužeti-
nius žaidimus, vaikas įgyja socialinių įgūdžių bei 
žinių apie socialinius vaidmenis, socialines tai-
sykles ir papročius, elgesio normas“ (Hille ir kt., 
2015). „Žaidimas – ypatinga savitikslė veikla; 
priešmokyklinukas be žaidimo gali egzistuoti, 
bet negali gerai gyventi, bręsti“ (Monkevičienė 
2004, p.319).  K. Miškinis (2003) teigia, kad žai-
dimai padeda sukaupti patirties, sukaupti veiklos 
įgūdžių, suprasti suaugusiųjų žmonių santykius, 
įsijausti į juos, vaizduote ir mąstymu stiprinti 
pojūtinį tikrovės suvokimą. Žaidžiant lavėja vai-
ko fizinės ir psichinės funkcijos, jis įgyja įvairių 
dalykinių žinių, ištobulina judėjimo įgūdžius. K. 
Miškinio (2003) teigimu, žaidimas stimuliuoja 
vaiko augimą, skatina smalsumą, norą aktyviai 
tyrinėti, eksperimentuoti.  

Anot T. Aumos (2006), žaidimai, tai vai-
kams lengviausiai prieinama jų kūrybinio poten-
cialo atskleidimo, forma leidžianti atskleisti savo 
jausmus, fantastinių situacijų pagalba mąstyti ir 
spręsti problemas. Taip semdamasis ir fiksuoda-
mas informaciją, vaikas ją vėliau gebės panau-
doti savo nuožiūra vienoje ar kitoje situacijoje. 

D.T. Dodge ir kt.(2007), pabrėžia žaidimo svar-
bą vaiko ugdymuisi, išskiriant žaislų, žaidimų ir 
ugdymo/-si uždavinių ryšį, kai kuriuos ugdymosi 
uždavinius, priklausančius tam tikroms kompe-
tencijoms, šalia pateikiant vaiko veiklos pavy-
džius, kuriuose pagrindą sudaro žaidimai atitin-
kantys lavinamąją formą pavyzdžiui: socialinės 
emocinės raidos uždavinys – elgtis savarankiškai 
ir nepriklausomai; vaiko veiklos pavyzdys – pa-
žvelgęs į tilto paveikslėlį bando statyti tokį tilta; 
fizinės raidos uždavinys – valdyti smulkiuosius 
rankų raumenis; vaiko veiklos pavyzdys – atsar-
giai deda mažas detales ant aukšto bokšto, nenu-
versdamas statinio; pažinimo raidos uždavinys 
– klasifikuoti objektus; vaiko veiklos pavyzdys – 
skirsto detales pagal dydį ir formą; kalbos raidos 
uždavinys – aktyviai dalyvauti pokalbyje; vaiko 
veiklos pavyzdys – statydamas kokį nors statinį, 
konstruktorių kalbasi su draugu apie statinį iš 
„lego“ detalių.

 Taip pat akcentuojami žaislų ir žaidimų su-
dėtingumo lygmenys, tinkamos vertybės bei žais-
lų ir žaidimų funkcionalumas. Žaidimas ir žaislai 
turi būti prieinami vaikui, patenkinantys jų po-
reikius ir ugdymąsi, nes tik tuomet bus progresy-
vus ir skatinantis ugdytis procesas. Žaislai ne tik 
ugdymo priemonė, jie padeda vaikams suvokti 
vertybes. Todėl žaislų ar žaidimų, paveikslėliai, 
nuotraukos – neturėtų būti stereotipiniai, turėtų 
atspindėti žmonių gyvenimą, socialines verty-
bes. Anot K. Hille ir kt. (2015), žaidimai ugdo 
motorinius, lavina protinius gebėjimus (kalbą, 
dėmesį, mąstymo procesus). Priešmokykliniame 
amžiuje ugdymui didelę reikšmę turi didaktiniai 
žaidimai, jie lavina mąstymą ir formuoja proti-
nio darbo įgūdžius. Kaip teigia N. Grinevičienė 
(2002), didaktinis žaidimas, kaip mokymo me-
todas, atitinka ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų jėgas ir galimybes. Lietuvos ben-
drąjį priešmokyklinį ugdymą reglamentuojan-
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čiuose dokumentuose taip pat pabrėžiamas žaidi-
mas, kaip ugdymo/-si metodas: spontaniškas arba 
priešmokyklinio ugdymo pedagogo inicijuotas ar 
organizuotas vaiko žaidimas, priešmokykliniame 
ugdyme papildomas kitomis ugdymo ir ugdymo-
si strategijomis. Papildomos strategijos gali būti 
tam tikrų pradmenų, įgūdžių lavinimas, pasitel-
kiant žaidimą, kaip pagrindinį objektą. M. Henni-
ger (2004) žaidimą traktuoja, kaip vieną iš pačių 
giliausių žmogaus prigimties išraiškų ir vieną iš 
pačių svarbiausių mokymosi ir tobulėjimo šalti-
nių..

Anot V. Aramavičiūtės, P. Jasiūnaitės 
(2011), žaidimas vadinamas ugdymo metodu, ir 
universaliausia ugdymo strategija, pasaulio tyri-
nėjimo priemone, išradingumo forma, socializa-
cijos būdu. J. S. Bruneris (cit. iš Myers, 2000) 
savo darbuose daug dėmesio skyrė žaidimų funk-
cijoms išskirti, jas apibūdinti. Žaidimą jis įvardi-
no kaip motyvuotą veiklą, kuri sušvelnina klaidų 
ir nesėkmių padarinius. Jo nuomone, žaisti yra 
malonu, o žaidimo rezultatai nėra labai svarbūs. 
Kiekvienam žaidimui būdinga kažkas, kas susi-
ję su vienos ar kitos problemos sprendimu. Anot 
D.T. Dodge ir kt.(2007), žaidimas ugdo drąsa.  
Žaisti reiškia kažką pradėti nežinant, kas tiksliai 
nutiks ir kaip viskas pasibaigs. Taip kiekvienas 
vaikas gali išbandyti save, per nustatytą žaidimo 
laiką. Žymus vokiečių pedagogas F. Frėbelis (cit. 
iš Dodge ir kt., 2007), laikomas ikimokyklinės 
pedagogikos teorijos kūrėju, apie žaidimą teigė 
jog, žaidimas, tai ypatinga savitikslė veikla vai-
kystėje, kylanti iš vidinio impulso veikti, bandyti, 
tyrinėti. Anot F. Shiller ir J. Huizingos (1999) su-
augusiųjų reguliuojamos veiklos trukdo vaikams 
priimti reikšmingus sprendimus, atliepiančius 
tiems jų socialiniams, kultūriniams poreikiams, 
kuriuos suaugusieji ignoruoja, o ypač tokius kaip 
vaikų noras linksmintis ir patirti malonumą (cit. 
iš Juodaitytė ir kt. 2015). Juodaitytė (2015). Kaip 

teigia F. Schilleris (cit. iš Juodaitytė ir kt. 2015), 
„žaidime pasiekiama natūrali būsena, peržengia-
mos profesinės ribos, per laisvę atsiskleidžia vi-
sos meninės potencijos ir galimybės. Išmokstama 
reikšti ir drauge valdyti jausmus, tinkamai elgtis. 
Taip žmogus pažįsta pats save, pajunta savo vien-
tisumą ir pilnatvę, taip sprendžia dualizmo pro-
blemą“. Dauguma iš minėtų mokslininkų nagri-
nėja žaidimo poveikį ugdymui ir žaidimo poveikį 
vaikui, yra dar daugiau mokslininkų, kurie taip 
pat nagrinėja žaidimo svarba ugdymuisi, tačiau, 
kaip bebūtų keistą visų mintys sutampa ir grįžta 
prie to pačio objekto žaidimo, kuris turi galybę 
auklėjamųjų funkcijų, kurias vis sudėtingiau api-
brėžti dėl jų gausos. 

Apibendrinant galima teigti, jog priešmokyk-
liniame amžiuje žaidimas vis dar yra neatskiria-
mas nuo ugdymo turinio ir turi didelę įtaką vaiko 
asmenybės ugdymui/-si. Žaisdami vaikai įgyja 
daugybę gebėjimų, gerų emocijų, socialinės pa-
tirties, pasaulio pažinimo, vertybių, ugdosi mo-
torinius gebėjimus, lavina savo protą, įsisąmoni-
na elgesio normas ir morales taisykles. Žaidime, 
kaip ir gyvenime turi būti tam tikra pusiausvyra, 
balansas, tarp suaugusiojo reguliuojamos veik-
los ir vaiko nevaržomos žaidimo veiklos, kurios 
metu vaikas ugdosi teisingo sprendimo priėmimo 
požiūrį, nėra reguliuojamas, ir kartu tokios veik-
los, kurioje suaugusysis padėtų nukreipdamas 
vaiką ir jo ugdymą/-sį palankesne kryptimi.

Žaidimai, sąlygojantys socialinės kompe-
tencijos ugdymą/-sį

Kaip teigia N. Grinevičienė (2007), 6 – 7 
metų amžiaus pagrindinė vaikų veikla – žaidi-
mas, jame geriausiai gali vystytis žaidybiniai ge-
bėjimai, besiremiantys bendraisiais gebėjimais. 
Anot D. T. Dodge ir kt. (2007), žaidimai apima 
ir plėtoja daugelį vaikų įgyjamų kompetencijų, 
raidos formų. Socialinė ir emocinė raida, žaidimu 
metu plėtojama vaikams laikantis eilės tvarkos 
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žaidimų metu, dalinantis žaislais, montuojant 
įmantrią konstrukciją – vaikai ugdosi bendra-
darbiavimo įgūdžių. Sėkmingai užbaigta dėlionė 
ar atlikta užduotis, leidžia pasitikrinti ar pavyko 
sėkmingai įgyvendinti ją pačiam vaikui, taip vai-
kai įgyja pasitikėjimo savimi. Socialinė kompe-
tencija, raida glaudžiai siejama su emocine raida.  
Anot K. Hille ir kt. (2015), žaidimu metu vaiko 
raidoje galima pastebėti puoselėjamą mąstymo 
suvokimo formą, gebėjimą žvelgti į tam tikrus 
aspektus kito žmogaus akimis. Taikant žmo-
gaus psichinės būsenos modelį galima iš anksto 
numatyti ir paaiškinti kitų žmonių elgesį. Tiesa, 
kad šis gebėjimas galutinai susiformuotų, būtina 
kognityviniai raidai palanki aplinka ir socialinė 
patirtis. Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyven-
dinime, ugdomoji erdvė anot A. Landsbergienės 
ir L. Jankauskienės (2004), turi žadinti vaiko 
smalsumą, kūrybingumą, domėjimąsi įvairiomis 
veiklos formomis, problemomis, turi atitikti vai-
kų poreikius, amžiaus tarpsnio ypatumus. Todėl 
kuo įvairesnė ir tikslingiau parengta aplinka, tuo 
intensyviau vaikas pažįsta pasaulį, įgyja gebėji-
mų, kurie jam vėliau sėkmingai padės mokytis 
mokykloje. 

Anot A. Juodaitytės (2002), vaikystės etape 
vaikui būdingi dvejopi atradimai – vaikas atranda 
save ir aplinką, kurioje gyvena ir veikia, o kartu 
joje įprasmina ir savo socialinę patirtį. Vaikystės 
periodo psichinių, socialinių savybių realiza-
vimas yra įmanomas tik per tam tikras veiklos 
sritis, o žinoma pirmiausia žaidimą. Atitinkamas 
žaidimo veiklos organizavimas ir rūpinimasis jos 
tobulinimu turi lemiamos įtakos visiems vaiko 
psichinės raidos dariniams (mąstymui, kalbai, 
vaizduotei ir kt.), o kartu ir socialiniam vaiko as-
menybės tapsmui.

Siekiant plėtoti vaikų socialinę kompeten-
ciją, gali būti sudėtinga ir ilgai užtrunkama ap-
rašant visus tinkamus žaidimų būdus, ugdant so-

cialinę kompetenciją. Todėl derėtų išskirti vieną 
tinkamiausią žaidimo formą iš gana plačios žai-
dimų klasifikacijos.  Pirmąją žaidimų klasifika-
ciją sudarė F. Frėbelis ( ~1836, Vokietija), tačiau 
buvo kritikuojama ir šiandiena ja nesinaudojama, 
nes garsaus vokiečių pedagogo klasifikacija buvo 
sudaryta pagal ugdomąjį poveikį vaikui, tačiau 
šiandiena aktualesnė žaidimų klasifikaciją pagal 
vaiko aktyvumą žaidime. Kaip tinkamiausius 
socialiniai kompetencijai ugdyti ir plačiausio 
turinio pasirinkti vaidmeniniai žaidimai. Vaidme-
ninius žaidimus sudaro: režisieriniai/režisūriniai; 
siužetiniai - vaidmeniniai; vaidybiniai/insceni-
zaciniai/draminiai. Daugelio vaikų žaidimuose 
dažniau vyrauja vaidmenų pasirinkimai, patirtų 
įvykių, situacijų atkartojimai, tai yra glaudesnis 
ir artimesnis žaidimo modelis socialinei kompe-
tencijai. Vaikai šio žaidimo metu sukuria daugiau 
įvairesnių situacijų, dažniau atskleidžia artimos 
aplinkos įtaką pačiam vaikui. Kaip teigia N. 
Grinevičienė (2002) vaidmeniniuose žaidimuo-
se vaikai prisiima sau tam tikrą vaidmenį, žais-
dami kuria tam tikrą aplinkos (grupės, kamba-
rio) erdvę, vaidmeniniame žaidime įsivaizduoja 
žmones, jų santykius, darbą, transportą ir kt. A. 
Juodaitytė (2003) teigia, kad svarbiausias siekis 
pažinti vaikystę, kaip natūralų (prigimtinį) žmo-
gaus socialinio gyvenimo periodą, nulemiantį 
itin svarbių vaikui asmenybės socialinių, kultū-
rinių, psichinių pokyčių. Visa tai vyksta vaikui 
sąveikaujant su aplinka, kurioje jam daug kas 
yra nesuprantama, tačiau jį traukia ir bauginamai 
vilioja smalsumas, kviečia į nepažįstamą suaugu-
siųjų pasaulį, vadinama visuomene. Režisūriniai 
žaidimai, anot N. Grinevičienės (2002), tai sava-
rankiškų siužetinių vaidmenų žaidimų atmaina. 
Režisūrinis žaidimas – individualus. Jame vaikai 
valdo įsivaizduojamą situaciją, vienu metu veik-
damas už visus savo įsivaizduojamus veikėjus. 
Šis žaidimo tipas leidžia atsiskleisti vaiko fan-
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tazijai, kūrybingumui, sugalvojant žaidimo siu-
žetą, veikėjus, bei jų vaidmenis. Šiame žaidime 
atsispindi vaiko išgyventi įvykiai, situacijos, žiū-
rėti animaciniai filmai ar skaitytos knygos. Toks 
žaidimo tipas svarbus asmenybės puoselėjimui, 
tai yra prigimtiniai individualybei, kintančiam 
subjektui. Anot A. Juodaitytės (2003), asmenybė 
yra svarbiausias bazinis visuomenės socialinės 
struktūros elementas. Be jos nėra ir negali būti 
socialinių veiksmų, socialinių santykių ar ryšių. 
Žmogus tuo pačiu metu yra socialinių santykių 
subjektas ir objektas. Tačiau nederėtų pamiršti, 
kad režisūriniam žaidime vaiko žaidimo partne-
riai yra netikri, nerealūs tai yra išgalvoti, todėl 
reiktų vaiką netiesiogiai nukreipti ir prie grupi-
nių žaidimų, kad gebėtų realizuoti ir panaudoti 
asmenines vertybes, žinias ir gebėtų jas pritaikyti 
socializuojantis.

Siužetiniai vaidmeniniai žaidimai, pasak N. 
Grinevičienės (2002), tai žaidimai, kai vaikai, pri-
sėmę kokį nors vaidmenį, atlieka tam vaidmeniui 
būdingus veiksmus. Vaiko veiklos objektu tampa 
ne daikto paskirtis, o santykiai tarp žmonių. Kaip 
teigia R. Žukauskienė (2012), socialinės kom-
petencijos ypač svarbūs vaidmeniniai žaidimai, 
kuriuose dalyvauja du ar daugiau vaikų. Anot O. 
Monkevičienės (2004), vaikas bendraudamas su 
suaugusiaisiais, ugdosi gebėjimus išreikšti savo 
jausmus, nuotaiką, dalijasi savais išgyvenimais, 
keičiasi informacija ir mintimis, derina norus in-
teresus ir veiksmus. 

Taip pat prie vaidmeninių žaidimų priski-
riami ir vaidybiniai inscenizaciniai/draminiai 
žaidimai. Kaip teigia N. Grinevičienė (2002), 
draminiuose žaidimuose vaikai vaizduoja įvy-
kius iš literatūros, animacinių filmų, kino ir kt.  
Draminiai žaidimai padeda suvokti idėjinį turi-
nį, įvykių logiškumą ir nuoseklumą, jų raidą ir 
priežastingumą. Vaikai ugdosi gebėjimus veikti 
sutartinai, derinant norus su kitais bendraamžiais 

draugais. Draminių žaidimų praktikoje galima 
aptikti vis rečiau, dažniau tai būna organizuota 
pedagogų veikla, įvairių švenčių metu. Tačiau 
anot V. Kazragytės (2011) atsižvelgiant į tai, kad 
vaikų vaidinimai suprantami, kaip vaidmeniniai 
žaidimai abejojama, ar išvis 5 – 6 metų vaikai 
gali vaidinti priešais žiūrovus, nes tuomet jie 
netektų žaidimiškumo, prisloptų jų spontanišku-
mas. Vaidmeninis žaidimas priskiriamas sociali-
niai kompetencijai ne veltui, nes šiame žaidime 
gali dalyvauti skirtingų protinių ir fizinių suge-
bėjimų vaikai. Kurių atžvilgiu kiti vaikai ugdo-
si tolerantiškumo, pagarbos ir pagalbos jausmą, 
o kartu dalinasi meile, šiluma ir draugiškumu, 
supratimo ,,kitokio“ žmogaus, vaiko atžvilgiu. 
Anot biheivioristinės teorijos, kurią aprašo R. 
Žukauskienė (2012), vaidmeninis žaidimas yra 
socialinio mokymosi forma, net įsivaizduojami 
dalykai yra susiję su tuo ką vaikas yra patyręs. 
Vaiko elgesys yra veikiamas jo aplinkoje esančių 
elgesio modelių – tėvų, bendraamžių, televizijos 
personažų. Beveik kiekvieną vaiko socialinio el-
gesio aspektą galima modeliuoti. O lengviausias 
būdas tai daryti yra žaidimas, natūrali vaiko vei-
kla tiek ikimokykliniame tiek priešmokykliniame 
amžiuje.

Apibendrinant analizuotą problemos pagrin-
dimą, galima daryti tokius apibendrinimus: 

Priešmokykliniame ugdyme, didelę reikšmę 
turi vaiko raida, individualūs ir šiam amžiui 
būdingi mąstymo ypatumai. Norint užtikrinti 
visavertį vaiko ugdymąsi, reikia žinoti esminius 
vaiko raidos ypatumus, siekiant suprasti indivi-
do augimą ir keitimąsi. Priešmokyklinio amžiaus 
vaikų raidoje didelis dėmesys yra skiriamas: 
vaiko savivaizdžiui, emocinei raidai, bendradar-
biavimui ir draugystei, pažinimo gebėjimams ir 
pasaulio suvokimui. Visos šios raidos ypatybės 
yra svarbios ne tik priešmokyklinio amžiaus 
vaikams ruošiantis mokyklai, bet ir tolimesnei 
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žmogaus raidai, socializacijai. Didžioje dalyje 
mokslinių, psichologinių knygų, priešmokyklinio 
amžiaus raidos etapas yra įvardijamas žaidimų 
metais. Žaisdami vaikai įgyja daugybę gebė-
jimų, gerų emocijų, socialinės patirties, pasaulio 
pažinimo, vertybių, ugdosi motorinius gebėjimus, 
lavina savo protą, įsisąmonina elgesio normas 
ir morales taisykles. Žaidime, kaip ir gyvenime 
turi būti tam tikra pusiausvyra, balansas, tarp 
suaugusiojo reguliuojamos veiklos ir vaiko ne-
varžomos žaidimo veiklos, kurios metu vaikas ug-
dosi teisingo sprendimo priėmimo požiūrį, nėra 
reguliuojamas. Viena iš ugdomų kompetencijų, 
priešmokykliniame amžiuje yra socialinė kom-
petencija. Priešmokykliniame amžiuje, socialinė 
kompetencija turi didžiulę reikšmę tolimesnei 
vaiko raidai ir socializacijai garantuoja lengvą 
prisitaikymą prie mokymosi mokykloje, sėkmin-
gus vaiko santykius su bendraamžiais, mokyto-
ja. Priešmokykliniame, žaidimų amžiuje vaikai, 
turi daug patirties, gana platų žodyną dėl to 
jiems svarbus bendravimas su kitais žmonėmis, 
bendraamžiais jų aplinkoje – siekiant puoselėti 
bendruosius ir svarbiausius vaikų poreikius, ne 
tik priešmokykliniame, bet ir vėlesniame amžiuje, 
ugdytina ir puoselėjama socialinė kompetenci-
ja. Geri socialiniai gebėjimai garantuoja sėkmę 
užmezgant ryšius, susidraugaujant, sprendžiant 
nesutarimus.

Socialinė kompetencija, kaip ir dauguma kitų 
ugdytina žaidimų metu, kuomet vaikai natūrali-
ai išreiškia savo emocijas, manieras, socialinę 
patirtį. Socialinės kompetencijos ugdymui bene 
didžiausia reikšmę turi kūrybiniai vaidmeniniai 
žaidimai, jų metu atsiskleidžia vaiko žinomi so-
cialiniai vaidmenys, santykiai, ryšiai, pastebima 
vaiką supanti socialinė aplinka. Tokios veiklos 
metu pedagogas gali stebėti vaiko samprota-
vimus ir veiksmus, įgytus socialinius įgūdžius. 
Būdamas nuošalus stebėtojas ir draugas, ped-

agogas gali padėti koreguoti šią kompetenciją. 
Vaiko ugdyme vienas iš svarbiausių ugdymo pro-
ceso veiksnių – aplinka, kurioje yra ugdomas ir 
ugdosi vaikas. Aplinka yra viena iš sąlygojančių 
faktorių socialinės kompetencijos ugdymą/-si. 
Pirmiausia siekiant ugdyti socialinę kompetenci-
ją ir puoselėti saugų, artimą ir visavertį ugdymą, 
aplinka turėtų būti pradedama apžvelgti ne nuo 
jos naujumo ar priemonių gausumo, tačiau nuo 
svarbiausio vaikui žmogiškojo faktoriaus, žmonių 
ir jų santykių joje. 

Išvados 

1. Žaidimas yra pagrindinė priešmokykli-
nio amžiaus vaiko ugdymo/-si veikla ir nuostata. 
Priešmokykliniame amžiuje žaidimas papildo-
mas kitomis ugdymo ir ugdymosi strategijomis. 
Žaidimas teikia lavinamąją, auklėjamąją, ugdo-
mąją reikšmę priešmokyklinio amžiaus vaikų ug-
dymui/-si. Žaidimas yra vienas iš geriausių būdų, 
padedantis pedagogui koreguoti ugdytinių elgesį. 
Žaidimu įgyvendinami esminiai vaiko poreikiai: 
savarankiškumas, judėjimas, bendravimas. Prieš-
mokykliniame amžiuje žaidimu prasideda ir plė-
tojasi kita veiklos rūšis - mokslas. 

2. Tinkamiausiais žaidimais socialinei kom-
petencijai ugdyti laikytini kūrybiniai vaidmeni-
niai žaidimai. Kūrybiniuose vaidmeniniuose žai-
dimuose atsiskleidžia vaikų požiūris į socialinius 
vaidmenis, vertybes, moralės normas. Socialinės 
kompetencijos ugdymą pedagogas gali mode-
liuoti vaidmeninių žaidimų metu, stebėdamas 
žaidimą iš šalies ar būdamas ugdytinio draugu.
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Annotation

Research aim – theoretical analysis of in-
dustrial tourism and ecology while assessing new 
functions of old factories at the global level and 
in Latvia. Assessing opportunities for industrial 
tourism in Latvia. Research methods: theoretical 
methods – study and analysis of literature, Inter-
net sources and normative documents.

In the modern world a large number of facto-
ries and objects of industrial heritage cannot exist 
for their primary purpose anymore: they are de-
molished to clear the territory for new buildings, 
they are reconstructed, rebuilt, transforming the 
factories for various needs and purposes. Their 
applications nowadays are very diverse, ranging 
from art galleries to hotels and technical parks. 
This is a solution to many problems related to old 
factories and their territories. Transforming fac-
tory buildings and territories creates opportuni-
ties for industrial tourism, which in turn promotes 
regional development, provides new job opportu-
nities in the city, and develops economy.

Keywords

Industrial tourism, industrial ecology, topi-
cality, factory rebuilding.

Introduction

After Latvia regained independence, the na-
tional industry changed significantly - there ex-

isted 176 factories in the Latvian SSR, such as 
“Biolar”, “Komutators”, “Alfa”, where military 
orders made up 10-100% (Sprūde, 2013). Af-
ter the war, the society and the market demand 
changed. After Latvia regained independence, 
very many factories were closed down, much like 
today. However, this happened not only in Latvia 
but throughout Europe and the world.

During the industrial revolution, the indus-
try, mass production, new technologies and ma-
chinery significantly increased the demand for 
educated workers but the development of edu-
cation, in turn, brought more children to school. 
This led to significant changes in family budgets 
- with the number of workers down, their income 
also declined, but expenses increased, as it was 
necessary to maintain family members who at-
tended school. These changes meant that larger 
families were unable to survive. After the indus-
trial revolution quite the opposite was true, the 
spread of education and the increased level of 
workers’ knowledge and skills promoted further 
technical progress and its socio-economic conse-
quences (Goldmane, Klišāne, Kļaviņa, Misāne, 
Straube, 2006).

Thus very many factories and industrial 
sites were closed down and no longer exist for 
their primary functions. They are demolished 
to clear the territory for new buildings; they 
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are reconstructed, rebuilt, transforming the fac-
tories for various needs and purposes (Бывшие 
фабрики, бывшие заводы. ТОП-10 примеров 
промышленной реновации, 2013). The build-
ings and premises of the old factory buildings 
are used in very different ways - as art galleries, 
office premises, museums, hotels and recrea-
tion centers or whole technoparks etc. Industrial 
tourism has been popular all over the world, and 
many cities choose to develop it, making the city 
more popular, attracting new tourists and improv-
ing economy.

The author studied and analyzed the usage 
trends of old factory premises and their new func-
tions and explored the concept of industrial tour-
ism and its examples in the world, as well as the 
issue of industrial ecology.

The aim of the article is to provide a theo-
retical analysis of industrial tourism and ecology 
and carry out qualitative analysis by assessing the 
new functions of old industrial buildings in Lat-
via and the world and to assess opportunities for 
industrial tourism in Latvia.

Industrial tourism and ecology

Industrial tourism is a form of tourism that 
uses industrial heritage or factories as a tourist 
attraction. Some of the factories welcome indi-
vidual tourists and tourist groups on a daily basis 
to acquaint them with the production process. 
The most popular attractions are vehicle, can-
dy and other production facilities (Tūrisma un 
viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca). Now-
adays, of course, the term is understood more 
widely; not only existing factories are popular 
but also facilities that are shut down, renovated, 
rebuilt. Now it is often referred to as post-in-
dustrial tourism, but the old factories are called 
technical monuments (Proceedings of the Inter-
national Multidisciplinary Scientific GeoConfer-
ence SGEM, 2016).

So, for example, the oldest oil platform in the 
world located in the Polish Carpathians ceased its 
production operations and became a site of tech-
nological heritage. Post-industrial tourism makes 
it possible to preserve the industrial heritage and 
at the same time protect natural environment. It 
is also crucial at the national level, taking into ac-
count the attraction of tourists; the given example 
displays the oil production traditions and values 
the regional heritage. It is an opportunity to use 
oil routes for post-industrial tourism as a tool for 
bringing life to the production site and ensuring 
sustainable development of the region (Kruczek, 
Zygmunt, Kruczek, Michał, 2016).

Industrial or production ecology is a field 
of ecology that studies the environmental im-
pact of industry - from individual companies 
to technological areas. The general direction of 
industrial ecology is to develop such production 
and industrial waste disposal systems that do 
not affect the biosphere and human environment 
(Промышленная экология, 2017).

Today industrial ecology covers a very 
broad range of issues and these issues are very di-
verse not even in a biological sense. Engineering 
sciences also include industrial ecology. Sciences 
may be different but they are all joined by com-
mon methodology and the purpose to minimize 
the impact of industrial activity on the circula-
tion of substances in nature and on environmental 
pollution (Промышленная экология, 2017).

In the context of this article, industrial ecol-
ogy is of key importance. The author believes 
that industrial tourism and converting old facto-
ries fully includes industrial ecology. First of all, 
closing down factories with their primary func-
tions ceases their impact on nature and environ-
mental pollution; whereas the use of closed down 
factory facilities allows bringing life to the sur-
rounding environment. Nowadays creating green 
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interiors, botanical gardens and winter gardens 
in both private and public interiors, offices and 
industrial facilities is very popular.

Examples of Old Factories that Received 
a Second Life

Many factories and industrial sites in the 
world no longer exist for their primary purpose. 
They are demolished to clear the territory for 
new buildings, they are reconstructed, rebuilt, 
transforming the factories for various needs and 
purposes (Бывшие фабрики, бывшие заводы. 
ТОП-10 примеров промышленной реновации, 
2013). The use of industrial buildings and terri-
tories can be very diverse; they are transformed 
into art galleries, hotels, museums, recreation 
centers or technoparks, etc. The author believes 
that such buildings are interesting as there are no 
limitations for interior design in these facilities, 
they attract with their spaciousness, non-standard 
size and shapes. The author studied several ex-
amples from around the world of the way facto-
ries are transformed and what their new functions 
are or what is planned in the future.

One of the most significant examples is the 
London Battersea coal-fired power station built 
in 1983, which is one of the largest brick build-
ings in Europe. Its new function is going to be a 
museum of architecture, which will be enclosed 

by a roller coaster (e.g. picture 1). Battersea will 
include a theme park dedicated to the history of 
English industry.

Another vivid example is the Huttenpalast 
hotel in Berlin, Germany. It is developed in the 
former vacuum cleaner factory. The hotel is un-
usual as it offers its guests the atmosphere of a 
nature holiday (e.g. picture 2). The hotel resem-
bles a miniature village where the rooms are built 
like cabins randomly placed all over the facto-
ry area. Next to each cabin there is an area with 
benches, tables, flowers and trees (Необычный 
отель в бывшей фабрике пылесосов, 2013). 
The author concluded that the fact that each room 
comes with a garden, trees, winter gardens/parks 
complementing the concept of the interior and 
bringing greenery to the site, which covers a sig-
nificant area, means that the given interior uses 
the principles of industrial ecology.

Even in the country deemed “the factory of 
the world” some factories are being closed down. 
Thus in the Chinese city of Guangzhou, one of 
the largest factories was closed down and trans-
formed into a multi-functional complex called 
Xintiandi Factory (e.g. picture 3), which com-
bines a shopping center, office and hotel premis-Picture 1. Battersea Amusement Park in London

(http://zele.ru/novosti/arhitektura/gorki-batter-
si-8045/)

Picture 2. Interior of Huttenpalast Hotel in 
Berlin

(http://thinkgreen.ru/tg/v-byvshej-fabrike-pyle-
sosov-teper-otel/)
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es. In addition, in accordance with the renovation 
concept, most workspaces and machines remain 
in place (Бывшие фабрики, бывшие заводы. 
ТОП-10 примеров промышленной реновации, 
2013).

Having explored the examples of factory 
conversion, renovation and industrial tourism, 
it can be concluded that such projects are inter-
esting, creative, and, most importantly, they are 
important for developing the culture and econo-
my of the state. Each shopping center, hotel or 
amusement park, first of all, creates new jobs, 
generates additional income and promotes the 
area (city) through development of tourism.

Unfortunately, in Latvia rebuilding and 
repurposing old factories and their territories is 
not well-developed, however, it is slowly gaining 
traction. Very recently, since the 1950s, the inter-
est in industrial heritage in Europe has grown and 
in the past few decades the awareness and under-
standing of the necessity to conserve the industri-
al history has increased. At the turn of the 19/20th 
century, Latvia was one of the most industrially 
advanced provinces of Russia (Industriālais man-
tojums, b.g.).

A good example from Latvia is the industrial 
projects of Zaiga Gaile. Zaiga Gaile is a Latvian 

architect and an expert in restoration of archi-
tectural heritage. The industrial ensembles of 
Zaiga Gaile are highly recognized, and they are 
interesting architectural projects. The architect’s 
industrial projects include the Kaltene holiday 
home, Ventspils brewery, Gypsum factory (two 
phases), Chicory factory, Aldaru iela 5, Riga 
Yeast factory, Restaurant “Pumping station”, Al-
daru iela 10 and Liepaja Liqueur factory (Indus-
triālie ansambļi, b.g.).

One of the industrial projects of Zaiga Gaile 
is especially noteworthy - the Gypsum facto-
ry. The Gypsum factory of the old entrepreneur 
Böhm is an example of end of the 19th century 
brick architecture in Riga with gorgeous ma-
sonry details and textures, interesting wooden 
structures and a peculiar rhythm and layout of 
windows (Industriālie ansambļi, b.g.). During the 
post-war years it was home to the Baltic Military 
District laundry service and musical instrument 
repair shop. During the first phase of reconstruc-
tion (2002 - 2004), the four courtyard buildings 
and the great chimney were restored; during this 
time, 34 apartments, the restaurant “Fabrikas 
restorāns”, a private pier and sauna were built 
(e.g. picture 4). During the second stage, the 
reconstruction project continued with 62 apart-
ments, underground parking and two courtyards 
(SIA „Ģipša Fabrika”, 2012). This project is sig-
nificant on a national level as a cultural heritage 
site and certainly can be attributed to industrial 
tourism as an architectural value.

Another interesting use of old factories and 
their territories is creating technoparks. General-
ly, technoparks are new buildings based on inno-
vations and new construction technologies. How-
ever, reconstruction of old factories or the use of 
their territories is also part of the practice.

Despite the fact that technoparks have exist-
ed for over a half a century, currently there are 

Picture 3. Multifunctional Complex Xintiandi 
Factory in China

(http://openbuildings.com/buildings/xintian-
di-factory-hangzhou-profile-40742#)
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no universally accepted definitions or classifica-
tions. The 2002 International Technological Park 
Association defines a technopark as an organi-
zation lead by specialists with the main purpose 
to improve welfare of society, promoting the de-
velopment of innovative cultural, business and 
research organizations. To achieve these goals, 
a techno park promotes and directs the flow of 
knowledge and technologies between universi-
ties, research institutions, companies and mar-
kets (Понятие, функции и задачи технопарков, 
2017). The mission of technoparks is to stimulate 
regional development, de-industrialization, and 
simplifying the implementation of commercial 
and industrial innovation. The activities of tech-
noparks enrich the scientific and/or technological 
culture of the region, create jobs and added val-
ue (Понятие, функции и задачи технопарков, 
2017).

One of the examples is the transformed terri-
tory of former Russian factory „ЗИЛ”. Currently, 
it includes a unique ice ring, which hosts hockey 
games, boxing matches, as well as concerts and 
shows.  A facility for synchronized swimming 
is under construction next to the arena, and a 
children’s amusement park „Остров Мечты” is 
going to appear in the coming years, a complete 
residential area with all the necessary infrastruc-

ture, museums, galleries and parks. An important 
element is the subway station „Технопарк” (e.g. 
picture 5), which will become the main driver 
for the development of „ЗИЛ”. The station will 
improve the transportation service to the future 
technopark „Нагатино-ЗИЛ”, reduce the road 
traffic and take people to the technopark area 
(Хуснуллин: одним из драйверов для развития 
территории бывшего завода Зил станет новая 
станция метро «Технопарк», 2015).

Conclusions

The theoretical research of the topic al-
lows concluding that currently many factories 
and sites of industrial heritage are being closed 
and no longer used for their primary purposes; 
instead, they are demolished to clear the territo-
ry for new buildings, reconstructed, and rebuilt. 
Current use of factories or their territories ranges 
from galleries, office spaces, museums, hotels, 
and recreation centers to whole technoparks.

The research on the industrial tourism and 
ecology, as well as its topicality in Latvia and the 
world showed that this issue is topical and indus-
trial tourism is the most developed in America, 
but it is also rapidly expanding in Europe. As for 
Latvia, at the turn of the 19/20th century, it was 
one of the industrially most developed provinc-

Picture 4. Zaiga Gaile’s Industrial Project 
“Gypsum Factory”

(http://gipsafabrika.lv/lv/par-projektu/projek-
ta-vesture)

Picture 5. „Technopark” subway station
(http://gazeta-borisovskie-prudi.

ru/2015/12/31/11252/)
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es of Russia, and currently many technological 
monuments in Latvia attract international inter-
est, which gives ample opportunity for devel-
oping industrial tourism. It is a very important 
issue at a national level, as the development of 
industrial tourism in the state or in a city boosts 
the economic growth of the region, stabilizes the 
economy, increases the local budget income and 
creates additional jobs.

The research involved the review and anal-
ysis of literature sources and Internet sources. In 
can be concluded that the issue of industrial ecol-
ogy is also currently very important and its main 
goal is to minimize the impact of industrial activ-
ity on the circulation of substances in nature and 
on environmental pollution. Factory closures and 
transformations are fully in line with the nature of 
industrial ecology.
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ARCHITECTURE OF HIGHER EDU-
CATIONAL INSTITUTIONS IN 60-S OF 
20TH CENTURY IN LATVIA

Annotation

Latvian and Soviet architecture of sixties 
experienced sharp turnaround of the industrial 
construction, related to solution of living space 
problem. Old eclectic architectural conceptions 
were put away, that mostly was connected to the 
old construction types. Main requirements for 
living spaces were to increase the volumes and 
speed of residential construction in the country.  
The situation made to review the whole problem 
complex, related to residential projecting. Higher 
education buildings were also built.

The purpose of the article is to research the 
heritage of Higher educational institutions of Lat-
via in 1960s, to analyze the adjustment possibil-
ities of Soviet time buildings to interior require-
ments of the modern society, to analyze those 
educational institutions built in 1960s and their 
functionality nowadays.

Research methods: - theoretical methods 
– research and analysis of literature, internet re-
sources and normative documents.

Keywords

Arhitecture 60s, Latvian arhitecture, design, 
postmodernism, soviet modernism, Stalin’s Em-
pire, Higher Educational Institution.

Introduction

The architectural style and artistical style, in 
general meanings, is the complex of artistical in-
struments and creative techniques of the defined 
time, that makes the artwork being typical exam-
ple of the time with characterizable techniques 
and image.

Architecture is the art of space making, but 
the space is perceived through its shape. Formal 
signs of the century’s style are the clearest rec-
ognized exactly in the architecture. Architecture 
being the most artistical art of arts always was the 
creative laboratory of the art, where every his-
torical style appeared much earlier than in other 
visual arts, the architecture determined the evolu-
tion of those historical styles.

Each art style has its own time in the history. 
Lots of historical styles lasted for centuries, while 
others – just some decades. The closer to modern 
times, the faster styles were changing. Every new 
style neglected the previous one, while inher-
itance and sequence of previous styles were seen, 
both in time and place, as well as closest and 
furthest influences. The construction art of the 
Europe historically experienced notable change 
of artistical style shapes and creative technique’s 
main ideas at the least three times. Those periods 
depicted the whole change of style systems.

After the World War II, till even end of 50-s, 



60

the so-called Empire style of Stalin and Baroque 
of Stalin dominated in Latvian architecture. 
However, after the famous speech of Khrushchev 
about “prevention of superfluity,” in the begin-
ning of 60s the governmental politics of archi-
tecture and city planning sharply changed. The 
largest part of those building now called “Soviet 
modernism” or “late modernism” were built in 
the time from beginning of 60s till end of 80s.

The Soviet constructivism and Stalinism ar-
chitecture are both well known worldwide, while 
the period of the second part of 20th century is 
hardly that known. Describing the modernistic 
architecture of 60-80s, both in context of Sovi-
et Union and world, the definition “brutalism” is 
used. This definition came to the terminology of 
architecture in 1953. when British architects Eli-
son and Peter Smithsons derived it from french 
béton brut or “unpolished concrete”, that de-
scribed the usage of poured concrete in building 
construction.

In the architecture of Baltic countries, as 
well as in Latvian soviet architecture, is visible 
the influence of Scandinavian architecture – sim-
ple, functional shapes, exact details, and rela-
tively high construction quality. Possibly, it was 
because of the low “russification” of architecture 
occupation in the Baltics, as well as the concep-
tion of modernism was popular among Baltic 
architects even before the World War II, when 
Stalinism architecture was perceived as Russian 
culture and, therefore, alien product. 

Nowadays experts of architecture and cul-
tural monument’s protection institutions have a 
dilemma – what is to be done with soviet mod-
ernism architectural monuments? Should they be 
renovated, rebuilt, or demolished? The question 
is topical. The situation is even more complicated 
because of lack of criteria for evaluation of post-
war architecture. On the one side, dislike towards 

anything, created in Soviet Union, on the other 
side – admiration of exotic soviet heritage. Ad-
ditionally, part of post-war architecture buildings 
is counted as state protected monuments, as they 
are older than 50 years.

There is no a unified opinion on Soviet mod-
ernism building’s importance for Latvian archi-
tectural heritage, the society loses unique build-
ings, that are rebuild or demolished by their new 
owners. This problem is not actual for post-Sovi-
et republics only, several modernism pieces of art 
were destroyed also in the West. However, speak-
ing about former Soviet Union, the architecture 
of that period is counted as something hardly 
related to local culture. Soviet heritage is consid-
ered as “alien” or even “Russian”. Unfortunately, 
if it continues that way, soon we will experience 
the situation, when next generation would not be 
able to look at post-war projects and buildings.

Researches of Soviet style could be found 
in scientific articles in data bases. The topic was 
considered in relation to Soviet Union territory 
and architecture development tendencies of other 
socialistic countries. For example, Danilo Udovi-
chky-Selbs (Udovichky-Selbs, 2009) it the re-
search “Between modernism and socialistic real-
ism” stresses influence of Stalin architecture after 
1938. In turn, Sonia Hirt (Hirt, 2013) published 
an article with the question “what happened in 
the post-socialistic city?” The researcher of-
fers discussion, whether development of former 
post-socialistic cities after 1990 is like those cit-
ies, never influenced by socialism? The activity 
of Moscow architects in the time from 1961 till 
1964, was described by American author Stephen 
V.Bittner (Bittner, 2001), when analyzing reha-
bilitation of constructivism. 

Steven Plaut (Plaut, 2005) analyses the situ-
ation in Latvia in the time after the World War II. 
The researcher offers to get to know the atmos-
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phere of that time and to feel its values. Riga is 
counted as the leading city, where all important 
architectural events and building could be found. 
The intensive building construction was after the 
World War II. Lots of buildings and architectur-
al constructions were built. Mostly, in building 
constructions were used the following materials: 
bricks, concrete, wood, each with own individual 
design.

The emotional condition of Latvian folk in 
the post-war period is greatly described by Ag-
ate Eniņa un Jānis Krastiņš (Eniņa, Krastiņš, 
2010). The horrible and hard time was over, the 
new time has come, the new era. Several Latvian 
towns were simply destroyed. The main purpose 
of that time was to ensure citizens with living 
space and all the necessary social buildings. Res-
idential buildings and complexes were active-
ly built. Kindergartens and schools were built. 
Some towns were built from zero. The old land-
scape changed dramatically. Houses were built 
very fast and some even were build not according 
to standards.

In his article Andrey Troshin made a state-
ment, that Soviet city planning praxis of 1960-
s was based on several urban realm’s models. It 
was not only several types of planning, but also 
systems of people behavior control. Architectur-
al solutions in main complex planning in 1960-s 
enriched visual landscape. Architects knew that. 
Main topic was to escape from monotonous and 
stereotyped construction of new cities (Troshin, 
2015). In comparison, the situation in Canada 
in 60-s could be seen in the research of M.Snow 
(Snow, 2015).

The situation is greatly described by Olga 
Kazakova. Soviet modernism, exactly, its ar-
chitectural style, that nowadays is defined with 
such a definition, in the middle of 1950, after re-
structuration of Kchrushchev architecture, came 

to Soviet Union from the Western countries. The 
biggest part of it came from American and Euro-
pean affordable and popular journals, for exam-
ple, from legendary “Architectured’Aujourd’hui” 
(“Modern Architecture). If modernism as archi-
tectural style came to Soviet Union from Western 
countries in 1950-s, then the interest in modern-
ism raised and developed in the same countries 
(Kazakova, 2013). J.Serra (Serra, 2014), inspect-
ing color compositions and Western architecture 
post-modernism issue, characterizes main chro-
matic tendencies in that time by formal classifi-
cation (new utopia, 60s) of J.A.Ramires.

The purpose of the article is to research the 
heritage of Higher Education Institutions of Lat-
via in 1960s, to analyze the adjustment possibil-
ities of Soviet time buildings to interior require-
ments of the modern society, to analyze those 
educational institutions built in 1960s and their 
functionality nowadays.

Research methods: - theoretical methods 
– research and analysis of literature, internet re-
sources and normative documents.

Higher Education Institutions of Latvia 
in 1960s

In 1960s lots of colleges and universities of 
lots experienced sharp increase of students, the 
generation of that time come of full age and ma-
jority of them enrolled to colleges, in comparison 
to previous generation. In 1947. Two million of 
students enrolled into colleges, while in 60s there 
were four million of students.

Because of lack of time, higher education 
buildings were built in monotonous architectural 
style, that depicted the meaning of the century: 
squared, non-pained, bureaucratic-looking build-
ings. Almost every single building has those fea-
tures – inexpressive structure with ordinary en-
trances, long and narrow halls. They were made 
of concrete, brick-finished, with rectangular win-
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dow rows.
Such architecture, that raised during Cold 

War, nowadays seems to be old bomb-shelter. 
The following question appeared – what should 
be done with those buildings?

Lots of people believe that those building 
should be demolished.

Lots of buildings of 60s are not used nowa-
days, the esthetic outlook is the one that left. De-
signers of those building were not expecting the 
technological era. There are buildings with thick 
concrete skeletons, low inter-floor spaces and 
walls from energy-inefficient and rusting metal. 
These buildings demand great investments, to 
make them usable again.

“One of the most significant problems is 
whether higher education institution could afford 
to demolish those buildings, or to replace them 
with something new in the nearest future”,  - says 
Richard P.Dobers, known as university campuses 
designer and consultants from Belmont, Massa-
chusetts state. He continues: “Because nothing 
shows that higher education is about to get fi-
nances to replace buildings”.

Lots of campus designers are asking whether 
colleges are about to continue making the same 
mistakes, ignoring opinions and building of now-
adays, Scott Calson (Carson, 2001) is writing.

In parallel to residential construction, higher 
education institution buildings were also built. 
The same post-war architecture style could be 
recognized in them. When all the finances and 
resources were directed to improvement of citi-
zens’ level of living, no luxury or painting were 
affordable in construction – just the same grey 
block finishing, big windows, multi-floor con-
structions. 

In Latvia in 60s several higher education 
buildings were built.

Riga Technical University. In 1958 on the 
bases of Latvian State University, Riga Poly-
technical University was renewed. It became an 
independent higher education institution with 
more than 3000 students. RTU is the first higher 
education institution in Latvia, that started cons-
truction of student campus in 1965 at Ķipsala. In 
1964, the projecting institute campus with a lead 
of architect Jānis Vilciņš,

Picture 1. Riga Polytechnic Institute 
(1958-1990)

Picture 2. KIPSALAS campus (1965)
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The University of Daugavpils in 60s was cal-
led Pedagogic Institute of Daugavpils. In connec-
tion to transition to general secondary education 
and demand for teachers with higher education, 
in the beginning of 50s teacher’s institutes were 
transformed to pedagogic institutes. On 18th of 
April, 1952 the order on DVSI reorganization 
to higher education – The Pedagogic Institute of 

Daugavpils (DPI). The year 1956 was significant 
for the history of the high school: the new com-
plex was built at the 13, 5.Augusta street (nowa-
days Vienibas street), as well as the transition to 
five-year teacher preparation program was made.

In 1968, The Latvia University of Agricul-
ture established the faculty of Agriculture Eco-
nomics.

The University of Liepaja (LiepU) was esta-
blished in 1954 based on Teacher’s Institute. Its 
original name was - The Pedagogic Institute of 
Liepaja. The University of Liepaja is the largest 
high school in Kurzeme. The mission of the Uni-
versity of Liepaja: Liepaja University is a symbol 
of education, science, and culture of Liepaja and 
Kurzeme region that provides with competitive, 
internationally recognized varied education. The 
LiepU develops innovative research, ensures su-
stainability of society development.

The establishment of Riga Stradins Univer-
sity is 1st of September, 1950. On the mentioned 
date in Riga, at Padomju boulevard 12 (nowa-
days – Zigfrida Annas Meierovica boulevard 12), 
in the house that was gifted by patron Kristaps 
Morbergs for educational needs, the before-co-
mer of Riga Stradins University, Riga Institute of 
Medicine, opened its doors. It was organized at 
the bases of Latvian State University Faculty of 

Picture 3. Pedagogic Institute  of Daugavpils 
(1952-1993)

Picture 4. Latvian Academy of Agriculture 
after World War II

Picture 5. University of Liepaja
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Medicine, that is the direct follower of the faculty 
of Medicine of the University of Latvia. Involved 
people, idiomatic provisions, material and do-
cumental base indicated that the history of Riga 
Stradins University is interwoven with the gene-
ral history of Latvian higher medical education.

The name “Stradiņš” in the name of the uni-
versity is not an accident. Representors of Stra-
dins dynasty generally had important impact on 
social and academical events in Latvia during 
the whole century. The operative and highly pro-
fessional activity of Pauls Stradins – one of two 
medicine professors that were left in Latvia after 
World War II, dean of faculty of medicine in the 
Latvian State University, ensured the inheritance 
of medical education values, standards, and qu-
ality. His activity also built the bridge between 
the pre-war and post-war Latvian education and 

science, also it put stable bases for establishment 
and development of Riga Medicine Institute.

The Rezekne Technological Academy in 60s 
was known as Rezekne State Teachers Institute. 
The beginning of higher education in Rezekne is 
counted as year 1922, when the pedagogic secon-
dary school was established (in 1925 it was rena-
med to Rezekne State Teachers Institute).

Rezekne Pedagogic School began its activity 
after the renovation of the building (1947-1956). 
In time from 1957 till 1987 the building hosted a 
boarding school, but as traditions of pedagogic 
education 

The building complex of Rezekne Academy 
of Technology is located at Atbrivoshanas alley 
115 and is made of 4 blocks: historical building 
projected by Pauls Kundzins, that originally hos-
ted classrooms and - in the left wing – teachers’ 
flats and students’ bedrooms; 3-floor building 
that hosted woodworking studio, buffet, various 
classrooms, and residence hall. The 2-floor buil-
ding was also used as a residence hall. In time, as 
the institution changed its name and status, the 
functions of buildings also changed. Currently, 
RTA administration, faculties of Education, 
Languages, and Design, as well as faculties of 
Economics and Management, are in the histori-
cal building. The newly-built building of faculty 
of Engineering was opened in 2014. The 3-floor 

Picture 6. Riga Stradins University

Picture 7. Rezekne State Teachers Institute 
(1922 - 1991)
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building is planned to be reconstructed and to be 
turned into modern hostel.

Conclusions

By making a research on Latvian architec-
ture in 60s, it was found out that time after the 
World War II was special – architecture, as well 
as other spheres experienced the beginning of 
changes. The main purpose was to ensure citizens 
with houses and social buildings, to allow people 
to live in their own flats. Therefore, newly cons-
tructed houses were built in simple architectural 
style, while being very practical. 

Lots of building, built after the World War 
II stayed nowadays. Part of them are renovated, 
while others were demolished, another part of 
them are in a very bad condition and are not used 
anymore. The question is – what is to be done 
with that historical heritage? Architecture – our 
history and present. Therefore, by keeping histo-
rical proves and founding them modern usage 
possibilities, we would create a long run environ-
ment.

In the process of research Latvian higher 
education building, constructed in post-war pe-
riod, were analyzed. Despite many changes, this 
historical heritage is used also nowadays. The 
actual tendency is creation of higher education 
building complexes. 
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EMOCINIO INTELEKTO UGDYMAS 
IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE

Anotacija

Straipsnyje analizuojamas emocinio intelek-
to ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Straipsny-
je pateikiama emocinio intelekto ugdymo svar-
ba, atskleidžiamos ikimokyklinio amžiaus vaikų 
emocinio intelekto ugdymosi galimybės. Patei-
kiamos atlikto tyrimo išvados, teigiančios, kad  
didžiausių rezultatų pasiekiama, kai emocinis 
intelektas lavinamas nuosekliai nuo ankstyvojo 
amžiaus iki mokyklos. Straipsnyje teigiama, kad 
pagrindiniai emocinių kompetencijų ugdytojai – 
tėvai ir pedagogai. Emocinio intelekto ugdymuisi 
svarbu nuoseklumas, perimamumas. 

Raktiniai žodžiai

Emocinis intelektas, ikimokyklinis amžius, 
bendradarbiavimas. 

Aktualumas

Emocijos yra mūsų gyvenimo dalis, tad rei-
kia išmokti jas valdyti (Kurienė, 2016). Šis gebė-
jimas nėra įgimtas. Kaip tenka mokytis vaikščioti, 
stovėti, taip tenka išmokti ir tvarkytis su jausmais 
(K. Hille ir kt., 2015). Žmonės intuityviai supran-
ta emocinio intelekto prasmę ir svarbą, tačiau šie 
įgūdžiai turi būti nuolat lavinami. Geriausi rezul-
tatai pasiekiami, kada emocinio intelekto lavini-
mas pradedamas kuo anksčiau ir kuo įvairesniais 
būdais (Shapiro, 2008). Naujajame „Ikimokykli-
nio amžiaus vaikų pasiekimų apraše“, pagal kurį 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos pilnai 
organizuoja savo darbą jau nuo 2015 m. rugsėjo, 
yra aiškiai apibrėžtos emocinio intelekto plėtros 
sritys, tokios kaip: „emocijų suvokimas ir raiš-
ka“, „savireguliacija ir savikontrolė“, „savivoka 
ir savigarba“, „problemų sprendimas“, „mokėji-
mas mokytis“ (Allan, 2016).  Pastaraisiais metais 
atlikti tyrimai rodo kiekvienam asmeniui svarbų 
emocinio intelekto ir pasisekimo įvairiose srityse 
ryšį (Lekavičienė, Antinienė, 2015). Pasaulyje 
jau seniai taikomas emocinio intelekto ugdymas 
pirmuosius žingsnius žengia ir Lietuvoje: 2015 
m. įkurta Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo 
asociacija (LSEU), kuri šiuo metu vienija organi-
zacijas, inicijuojančias socialinio emocinio ugdy-
mo programas bei įrankius Lietuvoje ir švietimo 
bei ugdymo įstaigas, kurios savo pavyzdžiu sie-
kia, kad Lietuvoje didėtų dėmesys emocinio in-
telekto ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymui. 
Čia derėtų paminėti I. Liubertienės ir A. Allan 
inicijuojamus ir vykdomus įvairius projektus, 
kurių indėlis šioje srityje ypatingai ryškus. 2013 
m. tarptautinės organizacijos UNICEF atliktas 
tyrimas apie vaikų gerovę išsivysčiusiose šalyse 
atskleidė, kad Lietuvos vaikai jaučiasi nelaimin-
giausi Europoje: kas antras moksleivis patiria 
patyčias, pirmaujame pagal vaikų savižudybių 
skaičių. „Tai šokiruojantys faktai, tačiau vaistas 
nuo šių skaudulių yra – tai emocinio intelekto 
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ugdymas“, - teigė psichologas S. Neale 2015 m. 
birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Seime vy-
kusioje nacionalinėje konferencijoje „Emocinis 
intelektas švietimo sistemoje“. Konferencijoje 
dalyvavę pedagogai ir ekspertai išreiškė tikėjimą, 
kad emocinio intelekto ugdymas sukels prover-
žį švietimo sistemoje ir visuomenėje. Nors dėl 
visko mes linkę kaltinti šeimos instituciją, tačiau 
ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kaip ir visos kitos 
šalies institucijos, yra atsakinga už vaiko emoci-
nio intelekto ugdymą (Oaklander, 2012).

Anot S.Briers (2011), pirmosios sąvokos, 
kurias įvardijame vaikams, yra fizinio pasaulio 
sąvokos - formos ir spalvos, skaitmenys ir gy-
vūnai, transporto priemonės. Visiems aišku, kad 
vaikas turi skirti spalvas, gyvūnus, paukščius, ir 
kad ryškūs kontrastai visada traukia vaikų dėme-
sį. Tačiau tai tik patvirtina, kad visuomenė, tu-
rinti problemų dėl nepakankamo vaikų emocinio 
išprusimo, pernelyg delsia supažindinti vaikus su 
savo ir kitų žmonių jausmų žodynu. Vaikai turi 
gebėti valdyti ir klasifikuoti savo emocines reak-
cijas, antraip nuolatinis vidinis jausmų sąmyšis 
neišvengiamai turės skaudžių pasekmių visai vi-
suomenei. „Akivaizdu, kad jau ankstyvojoje vai-
kystėje būtina suteikti visą galimą pagalbą vaikų 
emociniam išprusimui rastis“,- teigia autorius. 
Pasak S. Burvytės (2014), vienas pagrindinių 
veiksnių, lemiančių tolimesnį sėkmingą moky-
mąsi, yra vaiko sukaupta patirtis iki mokyklos. 
Pasitikėjimo savimi jausmas, noras dirbti ir iš-
reikšti save veikloje, imtis iniciatyvos, nebijoti 
suklysti, ugdo gebėjimą vadovauti ir nugalėti 
kliūtis – tai visas rinkinys savybių, kurių pagrin-
dus vaikas turi įgyti per ikimokyklinę patirtį. 
Toks vaikas, pradėjęs lankyti mokyklą, nebijos 
klausti, nebijos bandyti, motyvuotai mokysis ir 
bus smalsus, gebės pritaikyti sukauptas žinias 
ir patirtį naujose situacijose. Apie emocinio in-
telekto ir akademinių pasiekimų sąsajas kalba ir 

daugelis kitų specialistų (Izard, 2007; Firestone, 
2016). 

Jau 18 a. antroje pusėje žymus šveicarų pe-
dagogas J .H. Pestalocis siejo ugdytinio sąmonę 
ir jausmus, elgseną ir santykius su aplinkiniais 
(Žilionis, 2002). Apie emocinio intelekto ugdy-
mo būtinybę kalbama ir Valdorfo pedagogikoje 
(Compani, Lang, 2015; Žilienė, 2008). Santy-
kiai, grįsti pastangomis suvokti ir gerbti savo 
pačių ir kitų jausmus - pagrindinis ugdymo įs-
taigos pamatas (Czisch, 2009). Nors pastaruoju 
metu vis daugiau dėmesio skiriama emociniam 
intelektui ir kalbama, jog tai turi didelę reikšmę 
žmogaus, kaip sėkmingos asmenybės augimui, 
tačiau dirbdama auklėtojos darbą ir vertindama 
vaikų pasiekimus, pastebėjau, kad savivokos ir 
savireguliacijos bei problemų sprendimo srityse 
vaikų pasiekimai yra gerokai mažesni nei visose 
kitose. Galima daryti prielaidą, jog to priežastis 
- nepakankamas dėmesys vaiko emocinio inte-
lekto ugdymui, kai tuo tarpu specialistai teigia, 
kad geriausi rezultatai pasiekiami, kada emocinio 
intelekto lavinimas pradedamas kuo anksčiau ir 
kuo įvairesniais būdais. Šiuo darbu yra siekiama 
pasigilinti į emocinio intelekto ugdymosi raišką 
ikimokykliniame amžiuje. Todėl iškyla problema 
– nepakankamai dėmesio skiriama emocinio in-
telekto ugdymo galimybių plėtrai ikimokyklinio 
amžiaus vaikų grupėse. Siekiant atskleisti proble-
mą, šiame darbe keliami probleminiai klausimai 
– kokios emocinio intelekto ugdymo galimybės 
ikimokykliniame amžiuje? Kokios sąlygos suda-
romos ikimokyklinio ugdymo įstaigose emocinio 
intelekto ugdymuisi? Kaip bendradarbiauja šei-
mos ir ugdymo įstaigos vaikų emocinio intelekto 
ugdymosi procese? 

Tyrimo objektas – emocinio intelekto ug-
dymo galimybės ikimokykliniame amžiuje.

Tyrimo tikslas – atskleisti emocinio intelek-
to ugdymo galimybes ikimokykliniame amžiuje.
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Tyrimo uždaviniai:
1. Pagrįsti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

emocinės raidos ypatumus. 
2. Išryškinti emocinio intelekto sampratą 

bei jo svarbą vaiko asmenybės ugdymuisi.
Tyrimo metodas: mokslinės literatūros ana-

lizė, siekiant teoriškai pagrįsti emocinio intelekto 
ugdymo svarbą ikimokykliniame amžiuje.

Emocinio intelekto ugdymo svarba 

Pasaulyje yra sukurta begalė intelekto tes-
tų, tačiau testų autoriai abejoja praktika, grįsta 
įsitikinimu, kad gabumai yra nekintantys. Nuo 
1995 m., kai buvo išleista D. Golemano knyga 
„Emocinis intelektas“, paplito teorija, kad tem-
peramentas ir bendravimo įgūdžiai yra svarbesni 
sėkmei nei pažintiniai gebėjimai. To pasekoje, 
per pastarąjį dešimtmetį sukurti keli plačiai ži-
nomi metodai išmatuoti emocinį intlelektą. Vie-
ną testą- MSCEIT- sukūrė komanda, sugalvojusi 
terminą, „emocinis intelektas“, tarp jų ir daktaras 
Peteris Salovey, Jeilio koledžo dekanas. Kito tes-
to - EQ-i- autorius yra Ruevenas Bar- Onas, su-
kūręs terminą „emocinis koeficientas“. Šias ska-
les taiko viso pasaulio mokslininkai. Atlikta šių 
tyrimų metaanalizė parodė koreliaciją tarp emo-
cinio intelekto ir akademinių laimėjimų (Bron-
son, Merryman, 2015). Kaip teigia S. Briers 
(2011), emocinė patirtis turi labai daug atspalvių 
– vien anglų kalboje yra daugiau kaip 200 žodžių 
emocijoms pavadinti. Vis dėl to, emocinio gyve-
nimo šerdį sudaro šešios pagrindinės emocijos: 
laimė, nuostaba, baimė, liūdesys, pasibjaurėjimas 
ir pyktis. Nors šalių kultūra ir tradicijos skiriasi, 
tačiau visame pasaulyje šių pagrindinių emocijų 
raiška žmonių veiduose yra tokia pati, kurią at-
skleidžia keturiasdešimt du veido raumenys. Pa-
sak A. Kurienės (2016), vaikai jaučia lygiai taip 
pat kaip suaugę, tik jie turi daug mažiau resur-
sų ir žinių, kaip su tais jausmais tvarkytis. Kuo 
daugiau vaiko gyvenime yra jį mylinčių žmonių, 

įskaitant ir kitus žmones, ne tik tėvus, tuo vaikas 
turtingesnis emociškai ir psichologiškai atspares-
nis. Vaikai, susidūrę su stipriomis emocijomis, 
labai greitai praranda savitvardą. Jausmų srityje 
itin svarbūs keli pagrindiniai gebėjimai, apibrė-
žiantys emocinio intelekto ribas. Šios sritys tam-
pa ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos uždavi-
niais: gebėti suvokti ir apibūdinti savo jausmus, 
valdyti emocijas, suprasti kitų žmonių jausmines 
būsenas (Hille, Evanschitzky, Bauer, 2015), ge-
bėti panaudoti savo pomėgius, gebėti tinkamai 
bendrauti (Goleman, 2009). Socialinė ir emocinė 
kompetencija yra būtina vaikų gerovei, taip pat 
sėkmei mokykloje ir gyvenime. Lengviausia for-
muoti ir puoselėti vaikų socialinius ir emocinius 
įgūdžius tuomet, kai jie dar maži. Kadangi vai-
kų darželis yra pirmoji formali aplinka, kurioje 
įgyjama socialinių ir emocinių kompetencijų, 
socialinė ir emocinė raida yra pedagogų dėmesio 
centre (Trister, Colker, Heroman, 2008). Lietu-
voje atlikti tyrimai patvirtino daugelio pasaulio 
šalių empirinę patirtį, jog vaikų emocinei raidai 
labai svarbus šeimos emocinis klimatas – tai san-
tykių kokybė. Apie ją sprendžiama pagal tai, kiek 
šeimoje reiškiama teigiamų ir neigiamų emoci-
jų vieni kitiems, kaip jos interpretuojamos bei 
kaip reaguojama į kitų reiškiamas emocijas. Jei 
namuose teigiamos emocijos yra dažnai parodo-
mos, neigiamos emocijos nėra ignoruojamos, o 
šeimos nariai padeda vieni kitiems su jomis su-
sitvarkyti, toks šeimos emocinis klimatas skatina 
sėkmingą vaikų emocinę bei socialinę raidą (Le-
kavičienė, Antinienė, 2015).

Apibendrinant nagrinėtą medžiagą galima 
teigti, jog emocinis intelektas lemia vaiko kaip 
sėkmingos asmenybės formavimąsi. Pagrindini-
ai ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinės raidos 
uždaviniais: gebėjimas suvokti ir apibūdinti 
savo jausmus, gebėjimas valdyti emocijas, geb-
ėjimas suprasti kitų žmonių jausmines būsenas. 
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Didžiausių rezultatų pasiekiama, kai emocinis 
intelektas lavinamas nuo ankstyvojo amžiaus iki 
mokyklos. Pagrindiniai emocinių kompetencijų 
ugdytojai – tėvai ir pedagogai.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio 
intelekto ugdymosi galimybės

Emocinių kompetencijų ugdymas yra proce-
sas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, su-
sijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetenci-
jomis, formavimą ir ugdymą, jame dalyvauja tiek 
vaikai, tiek suaugusieji (Liubertienė ir kt., 2016). 
L. Firestone (2016) teigia, jog emocinio intelek-
to ugdymas prasideda nuo tėvų ir pedagogų sa-
vęs pažinimo – tik pažinę save galime suprasti, 
ko siekiame ugdydami savo vaikus. Ikimoky-
klinio Amžiaus vaikų pasiekimų apraše (2014) 
pabrėžiama, jog veiksmingiausiai vaikas ugdosi 
aplinkoje, kurioje yra saugus, gerbiamas, kurioje 
pripažįstama jo nuomonė ir tenkinami jo porei-
kiai. Žaidimas yra svarbiausia vaiko socialinį, 
emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla. 
Vaikai aktyviai mokosi ir pažįsta juos supantį pa-
saulį praktiškai bandydami, tyrinėdami, kurdami. 
Savo sukauptą patirtį, žinias ir gebėjimus vaikai 
parodo skirtingais būdais – žaisdami, bendrauda-
mi, kalbėdami, tyrinėdami, kurdami, spręsdami 
kasdienes problemas. 

Ypatingai svarbus veiksnys yra tėvų ir pe-
dagogų bendradarbiavimas bei pačių emocinio 
intelekto ugdymasis. Socialinis emocinis ugdy-
mas organizuojamas taip, kad vaikai ir suaugu-
sieji (t. y. ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, tėvai) 
įgytų žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų, 
būtinų psichikos sveikatai stiprinti ir išsaugoti 
(Liubertienė ir kt., 2016). Anot A. Allan (2016), 
tėvai  dalį savo ugdymo atsakomybių deleguoja 
profesionalams, tačiau tėvams ir pedagogams 
derėtų sutelkti savo jėgas – tėvai gali inicijuoti 
diskusiją su pedagogais ir siekti susitarimo dėl 
ugdymo vertybių, gali siūlyti institucijai savo 

pagalbą praturtinant ugdymo veiklas ar bent jau 
šeimoje atliepti ir pratęsti institucijoje pradė-
tą ugdymo darbą. J. Gippenreiter (2016) teigia, 
kad ugdytojams nedera slėpti nuo vaikų savo 
jausmų ir siūlo tinkamai juos išreikšti: galima 
išreikšti savo nepasitenkinimą pavieniais vaiko 
veiksmais, bet ne vaiku apskritai; galima smerkti 
vaiko veiksmus, bet ne jo jausmus, kad ir kokie 
nepageidautini ar „neleistini“ jie būtų. Jei tokių 
jam kilo, vadinasi, tam yra priežastis; nepasiten-
kinimas vaiko veiksmais neturi būti sistemingas, 
kitaip jis išaugs į vaiko nepriėmimą. Jei vaikas 
savo elgesiu kelia neigiamus išgyvenimus, būtina 
pasakyti jam apie ta. Tik kalbant apie savo jaus-
mus, kalbėti būtina pirmuoju asmeniu- taip pra-
nešama vaikui apie save, savo išgyvenimą, o ne 
apie vaiką bei jo elgesį. „Tu – pranešimas“ keisti-
nas į „ Aš – pranešimą“. Toks bendravimo būdas 
leidžia išreikšti savo negatyvius jausmus vaiko 
neįžeidžiančia forma, suteikia vaikams galimybę 
arčiau pažinti savo klausytoją, atviras ir nuošir-
dus jausmų reiškimas vaiko jausmus taip pat daro 
nuoširdžiais- kuria pasitikėjimu pagrįstą santykį. 
Vaiko prigimčiai būdinga slėpti nemalonius, pro-
blematiškus jausmus, todėl būtina mokyti vaikus 
juos išsakyti ir tinkamai išlieti (Briers, 2011). 
Pedagogų profesionalumas – pagrindinė koky-
biško ikimokyklinio ugdymo sąlyga. Palanki 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, meninio ug-
dymo pedagogo ir kitų pedagogų bei specialistų 
sąveika su vaiku turi lemiamą įtaką gerai vaiko 
savijautai ir jo įgyjamai patirčiai, todėl ypatingą 
vaidmenį ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio 
intelekto ugdyme atlieka pačių pedagogų emoci-
nis išprusimas (Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija, 2014). Lekavičienė ir Anti-
nienė (2015) teigia, kad ugdant emocinį intelektą 
vertėtų atsižvelgti į lyties veiksnį: mergaites dau-
giau mokyti pažinti ir analizuoti savo emocijas 
bei jas valdyti, berniukams labiau ugdyti empa-
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tiją. Autorės tyrimais patvirtino, jog efektyviausi 
emocinio intelekto ugdymo metodai: žaidimas, 
meno terapija, psichogimnastika, elgesio terapija, 
diskusija, modeliavimas, žaidimai vaidmenimis, 
atgalinis ryšys, projekcija. Žaidimą, kaip pagrin-
dinį ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio inte-
lekto lavinimo būdą, nurodo Shapiro (2008).

Kas padeda ugdytis vaiko emociniam in-
telektui? Vaiko ugdymosi procese labai svarbus 
yra jo santykis su ikimokyklinio ugdymo au-
klėtoju. Jeigu vaiko santykiai su auklėtoju po-
zityvūs, vaiko ugdymasis daug sėkmingesnis 
nei tuo atveju, kai vaiko santykiai su auklėtoju 
nepalankūs. Kiekvienas vaikystėje turi pajus-
ti, kad yra vertinamas kaip asmenybė; vaikams 
reikia globėjiško asmeninio ryšio su pedagogu, 
kad nepabūgtų kasdien atsirandančių vis naujų, 
jam nesuprantamų užduočių. Emocinis saugu-
mas teigiamai veikia bet kokį mokymosi procesą 
(Czisch, 2009). Sureguliuoti emocijų išraiškas 
padeda naujas socialinių santykių supratimas: 
„jeigu mušiesi, skaudinsi kitus, negalėsi kartu 
žaisti“ ir pan. Vaikas atranda socialinių santy-
kių  dėsnius, mokosi dalytis, išlaukti eilės, atidėti 
norus ir įveikti pavydą, tinkamais būdais reikšti 
įvairiausius jausmus. Taip pat reikėtų kuo daž-
niau vaiką šiltai apsikabinti (Kurienė, 2016), o jo 
veiksmus derėtų koreguoti tik per žaidimus, kurie 
tinkamai nukreips jo dėmesį, riboti animacinių 
filmų žiūrėjimą ir kitų informacinių technologi-
jų naudojimą. Išlieti ir atsikratyti blogų jausmų 
vaikas gali piešdamas. Auklėti skaitant knygas, 
sekant pasakas, jos moko vaiką pasitikėti savimi 
bei suteikia galimybę vaikui patirti įvairiausias 
emocijas ir duoda pavyzdžių, kaip jas suvaldyti. 
Pasaka visada baigiasi laimingai, todėl galutinia-
me rezultate vaikas patiria teigiamas emocijas 
(Čekuolienė, 2015). Mokykite vaiką patikėti, kad 
sudėtingos problemos yra įdomesnės, o klaida 
tėra žingsnelis kelyje į sėkmę (Briers, 2011). Ug-

dant vaikų emocinį intelektą, labai svarbu dermė 
tarp to, kaip kalbame, ir to, kokie neverbaliniai 
ženklai lydi tas kalbas. Antraip, kalbėsime su 
vaikais apie kokią emociją, o kartu nesąmonin-
gai formuosime visai kitokią. Tai, kas jiems nu-
tinka, vaikai supras tada, kai gebės atskirti save 
nuo emocinio potyrio. Vaikams reikia įgyti pati-
kimą žodyną emocijoms apibūdinti, nes tada jie 
suvoks prasminius emocinių būsenų skirtumus ir 
įgus tas būsenas valdyti (Briers, 2011). Dar vie-
nas puikus būdas išlieti neigiamas emocijas- pie-
šimas. Negana to, jis gali tapti terapine priemone, 
jei vaikui pasiūloma suplėšyti piešinį, kuriame 
pavaizduotas slogutis, baimė ar pyktis (Benoit, 
Pettinati, 2012). Vilniaus Valdorfo mokyklos tea-
tro mokytojas Ž. Beniušis teigia, jog visos meno 
pamokos yra skirtos pažinti emocijoms, ypač te-
atras – jį, pasak pedagogo, sudaro tik emocijos ir 
jausmai, nes teatras yra ta vieta, kur vaikas gali 
ne tik išreikšti savo jausmus, bet ir suprasti, ko-
dėl vienaip ar kitaip jaučiasi (UPC, 2014). Faber, 
Mazlish (2013); Siegel, Bryson (2015) siūlo pa-
dėti vaikams susidoroti su savo jausmais įdėmiai 
klausantis. Kalbant su vaikais, kaip galima padėti 
sau, kai apima baimė ar pyktis, siūloma užduoti 
jiems klausimus ir pateikti atsakymų variantus, 
- taip vaikas ugdosi savireguliacijos gebėjimus. 
Pavyzdys palaikomojo pokalbio pateikiamas len-
telėje (1 lent.).

Kad vaikų socialinis sambūvis būtų sėkmin-
gas, privalu padėti jiems ugdytis gebėjimą su-
vokti savo ir kitų žmonių emocijas ir jas valdyti, 
kitaip tariant, lavinti emocinį intelektą. To sie-
kiant, ugdytojai taip pat privalo periodiškai atlik-
ti išsamią savianalizę, užduodant sau klausimus, 
ką pastebi savyje ir kituose bei kaip tai įtakoja jų 
pačių veiksmus. Atliekant tokią savianalizę gali-
ma remtis pateiktu pavyzdžiu (2 lent.).

Kas trukdo ugdytis vaiko emociniam in-
telektui? – Užgniaužtos emocijos, ypatingai 
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ikimokykliniame amžiuje, žlugdo emocinę pu-
siausvyrą ir ardo emocinio intelekto pamatą. 
Reikia nepamiršti, kad pykčio išraiška- kartu ir 
savasties išraiška, neišliejus pykčio, savastis su-
silpnėja. Organizmas nuolat siekia pusiausvyros. 
Kol jausmai neišreikšti, organizmas negali imtis 
kito poreikio - taip stabdomas augimo ratas. Štai 
kodėl vaikas intuityviai siekia atsikratyti jausmo 
sukeltos energijos ir pasiekti pusiausvyrą- muša-
si, spardosi, netinkamai elgiasi. Todėl suaugusio-
jo pareiga padėti vaikui išreikšti pyktį. Esminiai 
žingsniai: suvokti pyktį .„Aš esu piktas“; priimti 
pyktį . „Pykti yra normalu“; pasirinkti, kaip iš-
reikšti pyktį (Oaklander, 2012). Draudimas reikš-
ti jausmus trukdo vaikui išmokti kontroliuoti 
emocijas („negalima pykti“, „nebijok“, „neliū-
dėk“ ir pan.) – jausmai nepriklauso nuo mūsų 
valios. Dėl to, kad juos draudžiame, jie niekur 
nedingsta, tačiau įmanoma išmokyti reguliuoti jų 
išraiškas, parodyti jausmus socialiai priimtinais 
būdais (Gippenreiter, 2016). Emocijų slopini-

mas – tai chroniškas liūdesys – anot E. Čekuo-
lienės (2015), šis reiškinys sutrikdo endokrininę 
sistemą. Dar vienas svarbus veiksnys įtakojantis 
emocinę pusiausvyrą yra miegas. Moksliniai ty-
rimai rodo – net ikimokyklinio amžiaus vaikai 
naktį miega pusvalandžiu mažiau nei anksčiau. 
Vaikų smegenys vystosi iki dvidešimt vienerių 
metų, o diduma šio darbo atliekama miegant; to-
dėl net prarastas pusvalandis vaikams daro tokį 
poveikį, kokio nedaro suaugusiems. Tyrimai 
rodo, kad vienos miego valandos praradimas pri-
lygsta dvejiems pažintinės brandos ir raidos me-
tams (Bronson, Merryman, 2015). Suaugusieji, 
demonstruodami savo baimę, parodo, ko reikia 
bijoti, kad dera abejoti sėkme. Suaugusieji per 
dieną pasiųsdami dešimtis bauginančių žinučių 
(neimk, neliesk, ištepliojai, duok man, tu nepada-
rysi ir t.t.), perduoda žinią ne tik apie pavojingą 
pasaulį, bet ir nuomonę, kad vaikas su pavojais 
nesusidoros. Toks vaikas nuspręs, kad savaran-
kiški tyrinėti pasaulį – pavojinga. Trimetis rea-

1 lentelė. Klausimai - atsakymai savireguliacijos ugdymuisi (sudaryta pagal Hille ir kt., 2015)

Jei kas nors bijo, o aš noriu padėti, tuomet... Jei kas nors nervinasi, o aš noriu padėti, tuomet...
• Palieku jį vieną;
• Padrąsinu jį;
• Klausiu, kas nutiko ir klausausi, ką jis pa-
sakoja;
• Pasakoju linksmus dalykus.

• Darau ką nors, kas galėtų padėti išspręsti proble-
mą;
• Trenkiu tam, kuris sunervino;
• Klausiu, kas nutiko, klausausi, ką jis papasakos;
• Sakau, kad kartą ir man buvo panašiai nutikę, pa-
pasakoju, kaip viskas buvo.

2 lentelė. Emocijų ir vykdomųjų funkcijų savianalizė (sudaryta pagal Hille ir kt., 2015)

Ką aš pastebiu Ką aš darau
Savyje Sąmoningumas savų emocijų atžvilgiu: 

suvokiu, atpažįstu ir įvardiju savo jaus-
mus.

Moku elgtis su savo emocijomis: savo 
emocijas moku kreipti socialiai priimtina 
linkme.

Kituose Sąmoningumas kitų žmonių emocijų at-
žvilgiu: suvokiu, atpažįstu ir įvardiju kitų 
žmonių jausmus.

Moku elgtis su kitų žmonių emocijomis- 
moku elgtis taip, kad tai būtų naudinga ir 
man, ir jiems.
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guodamas į nuolatinius „negalima“, ima įvairiais 
būdais (reikalauja, verkia ir kt.) tyrinėti leistinas 
ribas. Psichologų nuomone, vienam „negalima“ 
turi atitekti trys „galima“; suaugusieji turi raginti 
vaiką paaiškinant, jog galima tyrinėti, bet aš ne-
leisiu tau susižeisti; jeigu paprašysi, aš visada tau 
padėsiu (Čekuolienė, 2015). 

Išvados

1. Ikimokykliniame amžiuje vyksta spar-
ti vaiko emocinė raida, kuri glaudžiai siejasi su 
bendra vaiko raida ir turi imliuosius periodus: 
praėjus tinkamam laikui juos papildyti labai sun-
ku arba visai neįmanoma. Visi raidos procesai 
vyksta vienu metu, todėl tarp jų praktiškai neįma-
noma nubrėžti aiškios ribos. Šiame tarpsnyje pa-
tirtos emocijos ir įgyti gebėjimai jas kontroliuoti 
vėliau lemia, kaip vaikui seksis bendrauti moky-
kloje, rasti draugų ir net apskritai prisitaikyti to-
limesniame gyvenime. Vienas ryškesnių pokyčių 
ikimokyklinio amžiaus vaiko emociniame gyve-
nime yra tai, kad jis save jau suvokia kaip atskirą 
asmenį. Tai lemia, kad vaikas pradeda patirti su-
dėtingesnes emocijas. Kita svarbi ikimokyklinio 
amžiaus vaikų emocinio gyvenimo ypatybė – jie 
ima geriau suprasti ir įsisąmoninti savo emoci-
nius potyrius. 

2. Emocinis intelektas lemia vaiko kaip sė-
kmingos asmenybės formavimąsi. Didžiausių 
rezultatų pasiekiama, kai emocinis intelektas la-
vinamas nuosekliai nuo ankstyvojo amžiaus iki 
mokyklos. Pagrindiniai emocinių kompetencijų 
ugdytojai – tėvai ir pedagogai. Emocinio inte-
lekto ugdymuisi svarbu nuoseklumas, perimamu-
mas. Emocinis intelektas apima šias pagrindines 
ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdytinų gebėjimų 
sritis: gebėjimą suvokti ir apibūdinti savo jaus-
mus; gebėjimą valdyti emocijas; gebėjimą su-
prasti kitų žmonių jausmines būsenas.
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Annotation

 The aim of the article: Explore the museum 
exhibition graphic design analogues in the world. 
Explore and analyze the role of graphic design 
and it’s necessity nowadays.

Methods of research: research and analysis 
of literature and Internet sources, cognation of 
the museum’s expert-director point of view. The 
task of graphic design is to effectively pass the 
information to the viewer in order to encourage 
him considering and memorizing this informa-
tion. Exhibition design has many types, including 
the museum design. Working on the exhibition of 
graphic design museum, the designer needs to 
choose the right visual elements to successfully 
communicate with visitors. 

The study which is obtained mainly from the 
museum’s scientists and experts has concluded 
that the museum’s mission is to encourage visi-
tors to learn.

Analogy studied shows that today the 
world’s museums and exhibition expositions are 
very popular in terms of use of technology; thus, 
attracting more families with children and young 
people.

In collaboration with the director of muse-
um, it’s an important to get her opinion, to gather 
information of the exposure of modern furnish-
ing and to develop Viļaka Regional Museum of 
school history exhibition.

Keywords

Aart, design, graphic design, gallery, muse-
um, museum learning, museum design

Introduction

Museums are a special place; they include 
artistic taste, mastery, a variety of creativity, 
unique identity, professional staff. They are not 
material things what to put in the exposition, 
yet very important for the museum operation. 
Museum theorist S. Veils said: ” .. museums 
are transformed  from institutions telling about 
something, they have become a place, which 
serves to someone. ” Consequently, the museums 
must work in a new way, they not only inform 
or demonstrate, but involve. And to think about, 
how to attract and engage, how to arouse interest 
and motivate feel responsible for the cultural and 
historical heritage (D. Flemings, 2007).

Each exhibition visited also encourages dif-
ferent emotions, each of the intangible, the mate-
rial is, we feel differently, everyone pays atten-
tion to different things – one pays attention to the 
lighting in the room, another one, how the works 
are fixed or placed.

Graphic design simultaneously solves two 
important problems – aesthetic and functional. 
This happens with the help of different graphic 
elements, as well as selecting the right font and 
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colour schemes. Choosing from those required, 
it is composed of the original and harmonious 
composition. Beautiful and attractive design can 
greatly influence the audience, creating a certain 
opinion about the services or create the desired 
atmosphere.

As shown by the negotiations with the mu-
seum worker, nowadays you have to think about 
marketing, which includes four things – quality 
of a product or a variety of museum programs, 
price, the location or arrangement of exhibition 
space and advertising. Information and commu-
nication technologies are playing an increasing 
role in today’s social life, and the media have a 
significant impact on the value system and life-
style formation.

Exhibition design has many ways, including 
the museum design. Working on the exhibition of 
graphic design at the Museum, designers need to 
choose the right visual elements in order to suc-
cessfully communicate with visitors (Graphic de-
sign permanent exhibition, 2012).

The study, derived mainly from the muse-
um’s scientists and experts, concluded that the 
museum’s mission is to encourage visitors to 
learn (Exhibition Design, 2014).

The aim of the article: Explore the museum 
exhibition graphic design analogues in the world. 
Explore and analyze the role of graphic design 
and it’s necessity nowadays.

Methods of research: research and anal-
ysis of literature and Internet sources, cogna-
tion of the museum’s expert-director point of 
view. 

Important to remember that the task of the 
graphic design work is effectively pass the infor-
mation to the viewer, to encourage it considering 
memorizing.

Analogues of the Museum Exhibitions 
Exposition in the World

The term „ exhibition” represents the shutter 
performance and a set of exhibits, as well as the 
location, where demonstration takes place.

  Different spaces interiors are seen 
on the Internet, of which it is useful to get in-
spiration. The author, searching for analogues, 
concludes that Latvia has various design of ex-
hibition and presentation space, various offer of 
furniture - classic and modern. It is observed in 
various museums that lamps of unusual shapes 
are used for lighting, fitting into the overall in-
terior style. Museum works are presented on the 
different sizes of cubes. Large-scale works are 
presented in the space.  

Designers should be familiar with the latest 
technology, focus on variety of materials, follow 
the latest fashion trends, exploring various ana-
logues. 

Lighting is a key element, whereby space 
can bring comfort and highlight certain inte-
rior objects. If all interior components will be 
the same highlighted and important, interior 
becomes boring and incomprehensible. It is im-
portant to compartmentalize. Thinking about the 
dominance of the interior – clear overall concept 
must be kept in mind. What will be the main in 
interior – features of a certain style, harmony of 
shapes, lighting, coloration, shades of finishing 
material surfaces and texture, valuable furniture, 
works of art (Irbite, 2005).  In museums, as in 
other fields of work and institutions, it is required 
to keep up with the times, because generations 
have changed, technological opportunities have 
improved, there is another demand. Thinking on 
equipping of museum space matching nowadays, 
Viļaka Regional Museum director Rita Gruseva 
considers: “A modern museum is associated with 
innovative technologies, where each visitor is 
free to get acquainted with the exhibits and the 
history of a specific place. Be sure it is related 
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to reflect on the museum’s equipping – lights are 
very important. One could say it is one of the 
most important conditions in order to better per-
ceive the museum exhibits. Be sure they are mod-
ern, showcases, catwalks and stands fitted with 
lights. The importance of the artistic design.” 
Arranging exhibitions, it has to be taken into ac-
count that museum visitors have different tastes 
and interests; hence the creation of design ap-
proaches to be different. Rita Gruseva concludes: 
“Visitors assess the totality - both museum ex-
hibits, innovative technologies and showcases 
and lights, because it all together creates a single 
sense perception. Be sure the younger generation 
will appreciate the innovative technology, the 
older generation will read some text about some 
historical events or people. Also, people appreci-
ate, if they can touch the exhibits and if there is 
an opportunity for active cognitive functioning. 
In any case, it is a particular activity a visitor can 
do within a specific exhibition – whether it is a 
game or any other task”. 

As an example of a modern museum ar-
rangement can be mentioned the museum in 
Austria and Thailand. Interior of the MAMUZ 
museum is vivid, colourful and varied, space de-

sign solution and interactive stations invite his-
tory fans and families, as well as young people 
to dive into new and interesting pre-history and 
explore the medieval archaeology. The MAMUZ 
museum is a unique space - courageous and with 
innovative experience (Mamuz museum, 2017). 

Exhibition Design and Art Direction: Mag. 
Christof Cremer, exhibition: DI Tobias Colz, 
graphic design: DI Julia Oppermann. Erlebnis-
reich. 

In the Bangkok Museum, you can explore 
traces left by the ancient human in history, us-
ing technology. The National Discovery Museum 
creates an environment, where visitors can under-
stand that the value is the Thailand people, their 
views, which have been forming over thousands 
of years. Using a variety of interactive methods, 
the museum engages visitors to play games in 

Figure 1. The Mamuz Museum asparn/zaya
(http://danneiss.com/portfolio/mamuz-asparn-

zaya/)

Figure 2.  National Discovery Museum, 
Bangkok, Thailand

(http://www.aesthetec.net/catalogue.php?NDMI)
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order to reveal the history and story of Thailand 
during interaction. Modern design and technolo-
gy intertwine in premises and stories. The authors 
of the museum design created a lot of interactive 
exhibits, using touch screens, adapted equipment 
, high-definition video screens the content would 
look so good, as the possibilities of modern tech-
nologies allow it (National Museum of Discov-
ery).

Technorevolution it is an exhibition, which 
reveals, how technology and cognitive science 
changing the world around us.  Different situa-
tions are simulated - atoms combating cancer, 
arrow shooting with mind power, art portrait 
created by a robot. Leitmotif of the exhibition is 
a tetrahedron, symbolizing the link between dif-
ferent technology and science, forming network. 
Triangular tetrahedron face is divided into parts, 
surface is delimited by different areas and appli-
cation software.  Vinyl fabrics and glossy poly-
styrene plates are used as coating. The exhibition 
is divided into two zones. The lighter area is de-
voted to the history, but the second darker area to 
technology, highlighting various interactive ap-
plication software (Tehnorevolucija exhibition, 
Madrid, 2013).

Despite the variety of technological solu-
tions, functionality is more important in museums 
and exhibition halls, characterized by simplicity, 
geometrically, sketchness, lack of ornaments, but 
there are reserved, sophisticated forms, because 
one of the main tasks of public design is provid-
ing comfort.

Development of School History Exhibiti-
on Design for Viļaka Regional Museum

Viļaka Regional Museum is located in the 
old wooden building with the oven heating. Exhi-
bition hall is 20 square meters with painted wood 
floor and wallpaper on the walls, ceiling daylight 
lamps.

  Figure 3. Exhibit Design, Barcelona, Madrid              
(http://retaildesignblog.net/2013/02/11/techno-
revolution-exhibition-by-vol2-design-barcelo-

na-madrid/)
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In the framework of the project of Viļaka 
Regional Museum, interior design and exhibition 
design, devoted to the history of the region school 
was developed in the mentioned space. Graphic 
design is made practical and laconic, dividing the 
school history into four periods starting from the 
manor times to the present day.

Unifying design elements of all four periods 
are gray gamma, layout of text font and photos. 
Entering the exhibition space, visitors immediate-
ly would notice the large-scale screen at the op-
posite wall, on which would be presented the vid-
eos and pictures, related to different time school 
events. Information with pictures about schools 
during four time periods (manor time, free state, 
the Soviet times and nowadays) is planned to put 
on large-scale panels graphic design is developed 
for. Thereby, alongside one of the panels, a visitor 

immediately will be able to feel the atmosphere 
of that time, because graphic design is based on 
one specific time period object, which is effec-
tively presented graphically. The visitor will be 
able to view the number of school photos and 
read a brief key information. To bring transparen-
cy and lightness in space, it is planned to use four 
glass exhibition showcases for the work exhibi-
tion. In order to expose the boys’ and girls’ school 
clothes, the author proposes to use of tailor’s 
dummies, set in small platforms. The exhibition 
would get some new nuance, because it would be 
possible to change clothes of pupils put on tai-
lor’s dummies from time to time, more revealing 
the student clothing fashion of a specified period. 
Typical school supplies are provided to place in 
cabinets, occasionally changing or supplement-

Figure 4. Current Situation of Viļaka Regional 
Museum

Figure 5. School Exhibitions of the History 
Project
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ing with something new. The possibility of using 
the touch-screen computer screen is planned for 
visitors in an exhibition hall next to the entrance 
door. This possibility is based on operating inde-
pendently and optional acquaintance with all the 
information on Viļaka county schools. Informa-
tive material and photographs are arranged on the 
sheets of yellow pastel colours with Viļaka coun-
ty map in blue tone. These colours are selected in 
accordance with the town’s coat of arms.

Conclusions

To create a new design solution, historical 
evidence, traditions, as well as modern facilities 
should be explored.  The museum space design 
development,  as well as exposure arrangement 
is a creative process, which requires not only 
diligent work, specific knowledge, but the com-
munication between the customer and designer 
in order to create both comfortable, original, re-
markable and unique environment.

As shown by studied analogues, the use of 
technologies is very popular today in the world’s 
museums and exhibition expositions; thus, at-
tracting more families with children and young 
people.

Both colouring and selection of finishing 
materials of designed space are of high impor-
tance. Lighting design helps to create a certain 
mood in space, uniform overall appearance and 
stylistics can be achieved by means of light fix-
tures. A new graphic design decoration of the mu-
seum space is designed, using both modern tech-
nologies and large-scale panels, for them graphic 
design is developed. 
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PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAI-
KŲ SIUŽETINIŲ – VAIDMENINIŲ 
ŽAIDIMŲ YPATUMAI ĮPRASTOJE IR 
PRATURTINTOJE GRUPĖS APLIN-
KOJE

Anotacija

Priešmokykliniame amžiuje atsiranda tvir-
tesnės  savo vertės pajautimo užuomazgos. 
Gana ryškūs tokie jausmai kaip pasitenkinimas, 
džiaugsmas gerai pasielgus ar sumišimas, sąži-
nės jausmas. Priešmokyklinis amžius yra pats 
tinkamiausias ugdyti draugystės, bendruomeniš-
kumo ir kitokius jausmus. Geriausia šių jausmų 
ugdymo priemonė – vaidmeninis žaidimas Darbo 
autorės vykdytos priešmokyklinio ugdymo peda-
gogų apklausos (žodžiu) rengiantis baigiamajam 
darbui, metu (2017), pastebėta, kad nors peda-
gogai teigia, kad siužetiniai – vaidmeniniai žai-
dimai yra svarbūs priešmokyklinuko gyvenime, 
tačiau dienos ritmas lemia kiek vaikai turės laiko 
savo laisviems žaidimams. Tyrimo dalyviai žino 
siužetinių – vaidmeninių žaidimų svarbą vaikui, 
tačiau praktikoje prioritetą teikia organizuotiems 
žaidimams. Pedagogai teigia, kad siužetinių – 
vaidmeninių žaidimų turiniui didelę reikšmę 
turi grupės aplinka, tačiau pastebi, jog tėvai prie 
aplinkos kūrimo proceso prisideda mažai.

Temos aktualumas

Priešmokyklinis ugdymas – tai ne siauras 
dalykinis vaiko mokymas, o visų jo fizinių ir psi-
chinių galių plėtotė bei puoselėjimas, pozityvios 
socialinės ir emocinės patirties įgijimas, pažini-
mo motyvacijos žadinimas, kūrybiškumo skati-

nimas (Birontienė, 2008). A. Kochanskienės ir 
kt. (2014), leisdami vaiką į priešmokyklinę grupę 
tėvai vis dar tikisi, kad joje būsimas pirmokas bus 
mokomas skaityti, rašyti, skaičiuoti ir nesupran-
ta, kad naujų žinių galima įgyti kitaip - per lais-
vus vaikų žaidimus, eksperimentus, atradimus, 
tyrinėjimus. 6 – 7 metų vaikai jau supranta ir 
kitų žmonių jausmus: užjaučia, kenčia, išgyvena. 
Todėl tai pats tinkamiausias amžius ugdyti drau-
gystės, bendruomeniškumo ir kitokius jausmus. 
Geriausia šių jausmų ugdymo priemonė – vai-
dmeninis žaidimas (Grinevičienė, 2002).

Tikslas: išanalizuoti priešmokyklinio am-
žiaus vaikų siužetinių – vaidmeninių žaidimų 
ypatumus įprastoje ir praturtintoje grupės aplin-
koje.

Uždaviniai: 
1. Teoriškai pagrįsti priešmokyklinio am-

žiaus vaikų ugdymo/-si metodus, vaikų žaidimų 
klasifikavimą, siužetinio – vaidmeninio žaidimo 
reikšmę, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdy-
mo/-si aplinkos įtaką vaikų žaidimų turinių ko-
kybei ir įvairovei.

2. Aptarti, priešmokyklinio ugdymo peda-
gogų požiūrį į siužetinių – vaidmeninių žaidimų 
ypatumus įprastoje ir praturtintoje grupės aplin-
koje

Darbo objektas – priešmokyklinio amžiaus 
vaikų siužetinių – vaidmeninių žaidimų ypatumai 
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įprastoje ir praturtintoje grupės aplinkoje.
Darbo metodai: mokslinės literatūros ir 

dokumentų analizė, skirta teoriškai pagrįsti siu-
žetinių – vaidmeninių žaidimų reikšmę, žaidimų 
klasifikaciją ir įtaką vaiko ugdymui/-si. Apklausa 
(žodžiu) - iš dalies struktūruotas interviu, taiky-
tas siekiant išsiaiškinti priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų požiūrį į siužetinių – vaidmeninių žai-
dimų ypatumus įprastoje ir praturtintoje grupės 
aplinkoje

Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoje patei-
kiami teoriniai tyrimo aspektai, antroje  pristato-
mi tyrimo, atlikto vienoje ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje, rezultatai. Straipsnio apimtis – 5 pus-
lapiai.

1. TEORINIAI PRIEŠMOKYKLINIO 
AMŽIAUS VAIKŲ SIUŽETINIŲ – VAIDME-
NINIŲ ŽAIDIMŲ YPATUMŲ ĮPRASTOJE 
IR PRATURTINTOJE GRUPĖS APLINKO-
JE TYRIMO ASPEKTAI

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdy-
mo/-si metodai, žaidimo samprata ir reikšmė. 

Priešmokyklinis vaiko ugdymas yra viena 
pirmųjų ugdymo pakopų, nuo kurios dažniausiai 
prasideda mokymas/-is visą gyvenimą (Priešmo-
kyklinio ugdymo bendroji programa, 2014), to-
dėl brandinant vaiko asmenybę ir rengiant jį mo-
kytis pagal pradinio ugdymo programą, taikomi 
šie metodai: 

• mokymo ir mokymosi veikiant, patirti-
nio mokymo ir mokymosi metodai: projektai, 
jų pristatymas ir aptarimas, diskusijos, tyrinėji-
mai (naudojant visus jutimus – regėjimą, lytėji-
mą, uoslę ir t. t.), eksperimentavimas, kūrybinės 
užduotys, pažintinės išvykos (ir pasirengimas 
joms), ekskursijos;

• spontaniškas arba priešmokyklinio ugdy-
mo pedagogo inicijuotas ar organizuotas vaiko 
žaidimas, priešmokykliniame ugdyme papildo-

mas kitomis ugdymo ir ugdymosi strategijomis;
• spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos 

derinimas (metų pradžioje daugiau laiko skiriant 
savaiminei, o pabaigoje – labiau organizuotai 
veiklai).

Nėra vieningo apibrėžimo kas yra žaidimas, 
skirtingi autoriai savaip interpretuoja žaidimo 
apibrėžtį. Žaidimas suprantamas kaip vaikų ma-
loni veikla, kurioje jie elgiasi spontaniškai, numa-
to tikslus, suteikia prasmę, kontroliuoja šią veiklą 
(Brandišauskienė, Maslienė, 2014). Pedagoginiu 
požiūriu žaidimai - ne pramogos reiškinys, o pa-
grindinis vaikų ugdymo/-si būdas, įnašas į vaiko 
pažinimo, kalbos, intelektinį, fizinį ir emocinį 
ugdymą (Grinevičienė, 2002). Žaidimas turi la-
bai didelę ugdomąją reikšmę vaikui. Žaidimas 
skatina vaiko sensomotorinę, moralinę, socialinę 
raidą, lavina mąstymą, protą, fantaziją, kūrybiš-
kumą, savarankiškumą, iniciatyvą, pasitikėjimą 
savo jėgomis, grūdina jausmus ir emocijas, la-
vina gebėjimus, judesius ir pažintinius procesus 
(Grinevičienė, 2002). Žaidimas plėtoja vaikų in-
telektualinį, socialinį, simbolinį ir kalbinį pasaulį 
(Dennis, Stockall, 2014). Žaidimas yra vienas iš 
veiksmingiausių būdų vaikų ugdymui/-si. Tyri-
mai rodo, kad žaidimas vaikams padeda tobulinti 
mąstymo, socialinius, kalbos ir problemų spren-
dimo įgūdžius (Gullo, 2006). Žaidimai padeda 
vaikui išmokti būti žmogumi (Juodaitytė, 2002).

Žaidimų klasifikavimas

Nustatyta, kad pirmasis žaidimų klasifika-
ciją pateikė F. Frėbelis 1836 metais F. Frėbelis 
išskyrė ugdomąjį žaidimų poveikį vaikui ir pagal 
jį žaidimus suskirstė į sensorinius – lavinančius 
jausmus, protinius – lavinančius mąstymą, bei 
motorinius – lavinančius judesius (Kochanskie-
nė, 2012). Dabarties pedagogikoje vaikų žaidi-
mus siūloma klasifikuoti pagal vaiko aktyvumą 
žaidime. A. Kochanskienės (2011) pateiktą žaidi-
mų klasifikaciją, kuria ir bus naudojamasi šiame 
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darbe, sudaro dvi pagrindinės grupės - tai kūrybi-
niai žaidimai ir žaidimai su taisyklėmis. 

Siužetinio – vaidmeninio samprata ir 
struktūra

Nėra vieningo apibrėžimo, kas yra siužetinis 
- vaidmeninis žaidimas. Skirtingi autoriai savaip 
interpretuoja siužetinio – vaidmeninio žaidimo 
apibrėžtį. Anot N. Grinevičienės (2002), siužeti-
nis - vaidmeninis žaidimas – vaikų mėgstamiau-
sia savarankiška veikla. Tai savita vaikų veiklos 
rūšis, atspindinti aplinkinį gyvenimą, suaugusių-
jų darbą, visuomeninius santykius (Grinevičienė, 
2002). Siužetiniai – vaidmeniniai žaidimai, tai 
kuriama ar atvaizduojama situacija, kurioje vai-
kas pats atlieka vaidmenį (mama, tėtis, mokytoja, 
vairuotojas, gydytojas, šuniukas, kačiukas) (Ko-
chanskienė, 2012). Žaisdamas vaikas kurią nors 
kambario erdvę gali įsivaizduoti esant jūra, ligo-
nine, zoologijos sodu ir panašiai. Paprastai vaikai 

teikia erdvei tą reikšmę, kurią lemia žaidimo su-
manymas ir turinys. Vaidmeniniame žaidime jie 
vaizduoja žmones, jų santykius, gyvūnus, darbą, 
transportą. Vaikai skiria žaidimą nuo tikrovės. Jie 
supranta, pavyzdžiui, kad jie netikri jūreiviai, kad 
jų laivas pastatytas iš kaladžių, kėdučių ar pagal-
vių. Todėl vaidmeniniuose žaidimuose vaikai 
dažnai vartoja žodelius „tyčia”, „tarytum”, „o jei-
gu”. Nors ir supranta, kad žaidžiamas – netikras 
gyvenimas, žaidimą vaikai priima labai rimtai: 
įsijaučia į prisiimtą vaidmenį, nuoširdžiai išreikš-
dami savo jausmus, mintis (Grinevičienė, 2002). 

Vaidmeninių žaidimų veiksmus, turinį, vai-
dmenis, taisykles susikuria pats vaikas. Siužeti-
nio – vaidmeninio žaidimo struktūra – siužetas, 
turinys, vaidmuo (Kochanskienė, 2012). Žaidimo 
struktūroje svarbiausia yra vaidmuo, iš vaidmens 
logikos išplaukia siužetas, turinys, veiksmai; žai-
dimo metu kuriama įsivaizduojama situacija, rei-
kalaujanti gebėjimų simbolizuoti (Koffemanienė, 

1 pav. Žaidimų klasifikacija (sudarė darbo autorė pagal Kochanskienė, 2011)
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Burneckienė, 2001). Žaidimo siužetas – veiklos 
sritis, kurią vaikas atkuria žaisdamas. Siužetas 
priklauso nuo vaiką supančios aplinkos ir kinta 
plečiantis vaiko akiračiui. Žaidimo turinys yra 
vaiko atkuriamas charakteringiausias suaugusių 
žmonių veiklos ir tarpusavio santykių momentas 
(Jankus, Pacenka, Stonkus, Zuoza, 2002).

Grupės aplinkos reikšmė siužetinių - vai-
dmeninių žaidimų plėtotei

Vaiko patyrimo turtingumas priklauso nuo 
to, kokioje aplinkoje vaikai ugdosi. Vaiko ug-
dymo/-si aplinka – tai ugdymo įstaiga ir joje 
vykstantis gyvenimas, artimiausia gamtinė ir kul-
tūrinė aplinka, bendruomenės gyvenimas ir joje 
vykstantys renginiai, visa tai, kur jis įgyja įvai-
rios patirties (Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija, 2015).

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje progra-
moje (2014) teigiama, kad priešmokyklinio ug-
dymo tikslui pasiekti būtina sukurti vaiko ugdy-
mui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę 
aplinką.

Šiandien vaiko santykis su ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga, ne tik kaip vienu iš socializa-
cijos institutų, bet ir kaip ugdymo/-si aplinka, 
įgauna vis kitokias prasmes, nes čia realizuojamu 
ugdymo turiniu ir įgyjamomis kompetencijomis 
formuojama vaiko patirtis, asmeniniai įgūdžiai ir 
tapatumas. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad 
ugdomoji aplinka turėtų skatinti/žadinti/aktyvin-
ti savaiminį vaikų „mokymąsi” (Vilkonis, 2008) 
(cit. iš Burškaitienė, 2011). 

Išnaudojant vaikystės teikiamus pranašumus 
reikalinga aplinka skatinanti vaiko smalsumą, 
norą tyrinėti, pažinti, eksperimentuoti, atrasti. 
Priešmokyklinio ugdymo grupės aplinka turi būti 
turtinga, tikslinga, nuolat kintanti, stimuliuojanti 
bei saugi. Kad vaikas šioje erdvėje gebėtų atras-
ti, pažinti, išbandyti ir kitaip kaupti savo patirtį, 
pedagogas kartu su tėvais privalo tokią aplinką 

kurti (Ramanauskienė, 2010).
Kuo ugdomoji aplinka turtingesnė, sudėtin-

gesnė ir įvairesnė, tuo ji labiau aktyviną smegenų 
veiklą. Medžiagų ir veiklos formų įvairovė ir kū-
rybiškumas ne tik padeda rasti geriausią integra-
laus ugdymo variantą, - parinkta aktuali vaikui 
tema skatina domėjimąsi ir geresnį išmokimą, 
padeda ugdyti mąstymo gebėjimus bei atskleisti 
individualią saviraišką (Kiliuvienė, 2006).

Edukacinė aplinka ugdymo įstaigoje turi 
būti kokybiška, lanksti ir dinamiška. Ugdytojo ir 
institucijos lygmenyje tai atspindi gebėjimuose 
pritaikyti naujas ugdymo tendencijas, keisti mo-
kymo metodus, ieškant tinkamiausių kiekvienai 
besimokančiųjų grupei ar net atskiram individui, 
siekiant užtikrinti visokeriopą paramą besimo-
kančiajam ir kartu interpretacinį požiūrį į ugdy-
mo turinį (Jucevičienė, 1997; Ramsden, 2000; 
Ogborn, 2003) (Cit. iš Ramanauskienė, 2010). 

Sukurta turtinga, įvairius priešmokyklinio 
ugdymo/-si poreikius lavinanti edukacinė aplin-
ka skatina vaiko aktyvumą, savarankiškumą, 
tenkina norą žaisti įvarius žaidimus, bendrauti ir 
bendradarbiauti. Skatinant vaiką veikti jam pa-
ruoštoje edukacinėje aplinkoje, leidžiama natū-
raliai plėtotis jo kultūrai, interesams, tenkinamas 
poreikis judėti, per naujos patirties kaupimą, ty-
rinėjimus, eksperimentavimus sudaroma palanki 
aplinką visų penkių kompetencijų realizacijai per 
turimų gabumų raišką (Ramanauskienė, 2010).

Siužetiniai – vaidmeniniai žaidimai savaran-
kiškai plėtojami, iniciatyvūs. Jie kinta atsiradus 
pasikeitimamas aplinkoje, naujovei, neįprastam 
daiktui, kurie sukelia nustebimo jausmą, ska-
tinantį vaiką pažinti, mąstyti. Nustebimui nėra 
prieštaringo jausmo: domisi tik tuo reiškiniu ar 
daiktu, kuris pasižymi kažkuo neįprasta. Nuste-
bęs vaikas pastebi, įsimena tai, į ką anksčiau ne-
kreipė dėmesio (Ruzgienė, Petružienė, 2005). 

Įprasta grupės aplinka ir priemonės – tai 
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aplinka, kurią kuria tik patys pedagogai, priemo-
nės orientuotos į vaikų ugdymą, o ne į ugdymąsi. 
Tokioje grupės aplinkoje priemonės yra bazinės/
pagrindinės, nedinamiškos, įprastos vaikams, 
atnaujinamos retai, pagal galimybes bei žaislai 
tradiciniams žaidimų siužetams (lėlės, mašinos, 
indeliai).

Praturtinta grupės aplinka ir priemonės – tai 
aplinka, kurią pedagogai kuria drauge su vaikais, 
šioje aplinkoje priemonės orientuotos į ugdymą 
ir ugdymąsi, priemonės yra bazinės/pagrindinės, 
skatina įvairiapusę vaikų veiklą, netradicinės – 
skatinančios atradimus, kokybiškos, nuolat at-
naujinamos, priemonės ir žaislai inspiruojantys 
įvairiausius žaidimų siužetus.

2. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKŲ SIUŽETINIŲ – VAIDMENINIŲ ŽAI-
DIMŲ YPATUMAI ĮPRASTOJE IR PRA-
TURTINTOJE GRUPĖS APLINKOJE EM-
PIRINIS TYRIMAS

Siekiant ištirti priešmokyklinio amžiaus vai-
kų siužetinių – vaidmeninių žaidimų ypatumus 
įprastoje ir praturtintoje grupės aplinkoje, 2017 
metų kovo - balandžio mėnesiais buvo atliktas 
užsakomasis kokybinis tyrimas. Tyrimas vyko 
Kauno lopšelyje – darželyje „X“. Kauno miesto 
lopšelis - darželis atidarytas 1972 metais. Lop-
šelis-darželis „X“ vykdo neformaliojo švietimo 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pro-
gramas. Lopšelyje – darželyje veikia 11 grupių: 
3 – ankstyvojo amžiaus vaikų, 6 – ikimokyklinio 
amžiaus vaikų ir 2 – priešmokyklinio ugdymo 
grupės.

Pasirinktas tyrimo metodas: iš dalies struk-
tūruotas interviu su priešmokyklinio ugdymo 
pedagogais.

Apklausos metu paaiškėjo, kad visi pedago-
gai supranta laisvų žaidimų svarbą vaiko gyveni-
me, tačiau dienos ritmas lemia kiek vaikai turės 
laiko savo laisviems žaidimams. Visi apklausti 

pedagogai sutiko, kad siužetiniai – vaidmeniniai 
žaidimai prisiliečia prie visų ugdytinų  kompe-
tencijų, tačiau išskyrė tris pagrindines: socialinę, 
komunikavimo ir pažinimo. Visi tyrimo dalyviai 
teigė, kad siužetinių – vaidmeninių žaidimų metu 
pastebima vaikų pažanga ir pasiekimai bei  išsky-
rė tokius pasiekimus, kaip problemų sprendimą, 
savireguliaciją, savikontrolę, kūrybiškumą, mo-
kymąsi vieniems iš kitų, emocijų suvokimą ir 
raišką, aplinkos pažinimą, estetinį suvokimą ir 
iniciatyvumą, sakytinės kalbos gilėjimą, bendra-
vimo su vaikais ir suaugusiais gerėjimą ir kita, 
tačiau, anot informantų, vaikų daromą pažangą 
visgi lengviau įžvelgti organizuotoje vaikų vei-
kloje. Pasiteiravus pedagogų apie aplinkos įtaką 
siužetinių – vaidmeninių žaidimų turiniui, visi 
pedagogai manė, kad kuo turtingesnė aplinka,  
tuo turtingesni siužetinių – vaidmeninių žaidimų 
turiniai, įvairesni (ar net visai nauji) siužetai, vai-
dmenys, tačiau, vertindami kuo praturtintų grupių 
aplinkas, siužetiniams – vaidmeniniams žaidimas 
skirtų priemonių nepaminėjo. Pedagogai aplin-
kos turtinimui pageidavo  dėlionių, konstrukto-
rių,  lėlių teatro priemonių, tyrinėjimams skirtų 
priemonių.  Pedagogai teigė, kad grupės aplinką 
keičia maždaug kas savaitę, aplinkos  atnaujini-
mą siejo su savaitės tema, šventėmis.  Nors aplin-
kos praturtinimo procese svarbus pedagogų, tėvų 
ir vaikų bendradarbiavimas ir indelis, tačiau ug-
dytojai pastebėjo, kad tėvai prie aplinkos kūrimo 
proceso prisideda mažiausiai.

Išvados 

1. Siužetiniai – vaidmeniniai žaidimai – ku-
riama ar atvaizduota situacija, kurioje vaikas pats 
atlieka vaidmenį. Siužetinių – vaidmeninių žaidi-
mų plėtotei didelę įtaką turi grupės aplinka, ku-
rioje vaikas gyvena, ugdosi, žaidžia. Kuriant pra-
turtintą grupės aplinką svarbus pedagogo ir vaikų 
bendradarbiavimas, ją svarbu kurti kartu su vai-
kais. Praturtintoje grupės aplinkoje visos priemo-
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nės yra orientuotos į vaikų ugdymą ir ugdymąsi, 
skatinančios įvairiapusę vaikų veiklą. Aplinkoje 
gausu netradicinių priemonių, kurios inicijuoja 
atradimus, inspiruoja įvairiausius žaidimų siuže-
tus, yra kokybiškos, nuolat atnaujinamos. Tokia 
gupės aplinka skatina vaikų aktyvumą, norą žais-
ti laisvus žaidimus, bendrauti ir bendradarbiauti. 
Kuo aplinka turtingesnė – tuo turtingesnis ir įvai-
resnis siužetinio – vaidmeninio žaidimo turinys.

2. Tyrimo rezultatai atskleidė: pedagogo pla-
nuojamos veiklos užima ženkliai daugiau vaikų 
dienos ritmo nei laisvi žaidimai. Pedagogai žino 
siužetinių – vaidmeninių žaidimų svarbą vaikui, 
tačiau praktikoje pirmumą teikia organizuotoms 
veikloms. Tyrimo dalyvių teigimu, siužetiniai – 
vaidmeniniai žaidimai prisiliečia prie visų kom-
petencijų, tačiau vaikai, žaisdami šiuos žaidimus, 
labiausiai įgyja socialinę, komunikavimo ir pa-
žinimo kompetencijas. Pedagogai pastebi laisvų 
žaidimų metu daromą vaikų pažangą, tačiau ug-
dytojams lengviau ją matyti organizuotoje vei-
kloje.  Grupių  aplinkų keitimas vyksta  kas savai-
tę, atsižvelgiant į temas, šventes. Prie šio proceso 
daugiausia prisideda pedagogai ir vaikai, mažiau-
siai –  tėvai. Pedagogai pritaria, kad papildžius, 
grupės aplinką siužetiniams – vaidmeniniams 
žaidimams skirtomis priemonėmis, įvairėja vaikų 
žaidimų siužetais, gilėja turiniai, atsiranda nauji 
vaidmenys, tačiau atliekami vaidmenys, aplinkos 
turtinimui pageidautų  žaidimams su taisyklėmis 
skirtų priemonių.  

Literatūra

Barkauskaitė, M. Grincevičienė, V., Indra-
šienė, V., & Pūkinskaitė, R. (2001). Specialiųjų 
poreikių vaikų ugdymas. Vilnius: Vilniaus peda-
goginio universiteto leidykla.

Bendrosios programos ir išsilavinimo stan-
dartai. (2003). Priešmokyklinis, pradinis ir 
pagrindinis ugdymas. Vilnius. [žiūrėta 2016 m. 
spalio 24 d.]. Prieiga per internetą: http://www.
upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/pro-
gramos.pdf. 

Birontienė, Z. (2008). Priešmokyklinio 
amžiaus vaikų smulkiosios motorikos ugdymas. 
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 

Burškaitienė, R. (2011). Ugdomosios aplin-
kos tradicinėje Lietuvos ikimokyklinėje įstai-
goje: ekspertinis vertinimas. Šiaulių univer-
sitetas, Edukacinių tyrimų mokslinis centras. 
Žiūrėta [2016 m. spalio 26 d.].  Prieiga per in-
ternetą: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/
jmd/11_04_33/burskaitiene.pdf.

Dennis, L. R., & Stockall, N. (2015). Using 
play to build the social competence of young chil-
dren with language delays: Practical guidelines 
for teachers. Early Childhood Education Journal, 
43, 1 -7. 

Grinevičienė, N. (2002). Vaikystės žaidimai. 
Kaunas: Šviesa. 

Gullo, Dominic F. (2006). Teaching and 
Learning in the Kindergarten Year. Žiūrėta [2017 
m. sausio 13 d.]. Prieiga per internetą:  https://
www.naeyc.org/files/naeyc/file/Play/Ktodayplay.
pdf.

Jankus V., Pacenka R., Stonkus S., & Zuoza 
K. A. (2002). Žaidimai. Teorija ir didaktika. Kau-
nas: Lietuvos kūno kultūros akademija.

Juodaitytė, A. (2002). Socializacija ir ug-
dymas vaikystėje. Vilnius: Petro ofsetas.

Kaffemanienė, I., & Burneckienė, I. (2001). 
Specialiųjų poreikių vaikų žaidimo gebėjimų ug-



88

dymas. Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla”.
Kiliuvienė, D. (2006). Integruotasis ug-

dymas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidy-
kla.

Kochanskienė, A. (2011). Žaidimas – svar-
biausias ugdymo (si) veiksnys. Kaunas.

Kochanskienė, A. (2012). Vaikų žaidimų 
kilmė, reikšmė, ugdomasis poveikis, klasifikacija. 
Paskaitos konspektas. Kaunas. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministerija. (2015). Ikimokykinio ugdymo 
metodinės rekomendacijos. Švietimo ir moks-
lo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 
[žiūrėta – 2016 gruodžio 26d.]. Prieiga per in-
ternetą: https://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:rc-2WFPFpBcJ:https://
www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/
knyga%2520%2520rekomendacijos.pdf+&c-
d=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt. 

Ramanauskienė, A. (2010). Edukacinės 
aplinkos, užtikrinančios kokybišką priešmokyklin-
io amžiaus vaikų kompetencijų ugdymą, kūrimo 
ypatumai. Magistro darbas. Šiaulių universitetas. 

Sadauskienė, R., Kochanskienė, A., & 
Grinevičiūtė, L. (2014). Tėvų ir pedagogų 
požiūris į pažintinės kompetencijos ugdymą/-si 
priešmokyklinio amžiaus grupėje. Ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo 
problematika, 64. 



89

Julija Šimkė,
Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, 
Muzikos katedra

MUZIKOS MOKYTOJŲ KOMPE-
TENCIJOS, BŪTINOS DARBUI PA-
MOKOSE SU SPECIALIUOSIUS UG-
DYMO(SI) POREIKIUS TURINČIAIS 
MOKINIAIS

Anotacija

Lietuvos ugdymo įstaigose mokosi beveik 
52 tūkstančiai moksleivių, turinčių specialiuosius 
ugdymo(si) poreikius. Visi šie mokiniai turi tu-
rėti galimybę ugdyti meninius, muzikinius gebė-
jimus. Dauguma muzikos pedagogų susiduria su 
iššūkiu patenkinti visų besimokančiųjų poreikius, 
atsižvelgiant į jų gebėjimus, individualumą. Šiuo 
tyrimu siekiama sužinoti, kokios muzikos peda-
gogo kompetencijos yra svarbiausios muzikos 
pamokoje, kurioje dalyvauja ugdytiniai, turintys 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Tyrime dalyva-
vo 10 muzikos pedagogų, dirbančių su mokiniais, 
turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, bei 
atlikti stebėjimai vienoje iš Lietuvos specialiojo 
ugdymo mokyklų ir vienoje iš Lietuvos bendrojo 
ugdymo mokyklų, kuriose mokosi mokiniai, tu-
rintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Raktiniai žodžiai

Muzikos mokytojų kompetencijos, specia-
lieji ugdymo(si) poreikiai.

Įvadas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
(1991) mokymąsi įvardija kaip kiekvieno žmo-
gaus prigimtinę teisę, o švietimą kaip asmens, 
visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdą, 
grindžiamą žmogaus nelygstamos vertės, jo 
pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pri-

pažinimu. Remiantis šiame įstatyme apibrėžta 
prigimtine teise į mokymąsi yra grindžiama mo-
kinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 
integracija bendrojo ugdymo mokyklose ir nefor-
maliajame ugdyme. Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymo redakcijoje (2016) įtvirtinama 
neįgaliųjų ugdymo koncepcija, atsižvelgiant į jų 
specialiuosius ugdymo(si) poreikius, sugebėji-
mus ir fizinę bei psichinę būklę, suteikiant tokias 
pat galimybes kaip ir kitiems jų vietos bendruo-
menės nariams. 

Pagal 2012 m. Europos specialiojo ugdymo 
plėtros agentūros surinktus duomenis, 2011/2012 
mokslo metais Lietuvoje mokėsi 51 881 moki-
niai, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 
90 % šių mokinių mokosi integruotose bendrojo 
ugdymo mokyklose. Nepaisant aukšto integra-
cijos lygio, besimokantieji bendrojo ugdymo 
įstaigose dažnai negauna reikiamos pagalbos, 
nėra atsižvelgiama į jų poreikius. Siekiant koky-
biško visų moksleivių mokymosi proceso, svar-
bus vaidmuo atitenka mokytojui. Tinkamai pri-
taikius ugdymo(si) aplinką, pasitelkiant turimas 
kompetencijas pedagogas gali padėti mokiniui, 
turinčiam specialiuosius ugdymo(si) poreikius, 
atsiskleisti, ugdytis savivertę, kūrybiškumą. 

Viena iš ugdymo formų, sutekianti plačias 
galimybes išreikšti jausmus, emocijas, stiprinant 
savo silpnąsias savybes, yra muzikinis ugdymas, 
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kuris, kaip teigia A. Vilkelienė (2003), „skatina 
mokinių dvasingumą, saviraišką, padeda pasiek-
ti kūno ir minties vienovę.” Muzikos pedagogo 
darbo specifika yra unikali, ryškiai besiskirianti 
savo turiniu ir mokymo(si) metodais, todėl mo-
kytojo turimos kompetencijos, požiūris į ugdytinį 
tampa dar svarbesniu aspektu sėkmingame ugdy-
mo procese.

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių 
muzikinio ugdymo reikmes, klasifikaciją bei sam-
pratą yra analizavę nemažai Lietuvos ir užsienio 
mokslininkų: A. Bagdonas (1995), J. Mikelkevi-
čiūtė (2003), I. Elijošienė (1998, 2003), V. Alek-
sienė (2005), A. Vilkelienė (2003, 2007, 2016), 
K. Brucia (1998), D.P. Hallahan ir J. M. Kauff-
man (2003), P. Dettmer, N. Dyck, L. P. Thurson 
(2009), B. Stige (2010), A. A. Darrow ir M. S. 
Adamek (2012). Analizuojant mokslinę literatūrą 
yra pastebima tendencija nemažai dėmesio skirti 
reikalingų kompetencijų tobulinimui,tinkamam 
pedagogo pasirengimui dirbti su specialiųjų ug-
dymo(si) poreikių turinčiais mokiniais. Siekiant 
vykusio ir sklandaus mokytojo bei moksleivio 
darbo būtinas pozityvus pedagogo požiūris į ug-
dytinio specialiuosius poreikius, noras suteikti 
papildomą pagalbą. Tam reikalingos kompeten-
cijos, susijusios su tinkamu poreikių įvertinimu, 
pagrįstu ugdymo(si) turiniu, mokymo(si) būdais, 
metodais, tempu, bedradarbiavimu su moksleivio 
tėvais, jį prižiūrinčiais specialistais. Šis tyrimas 
aktualus, nes vis dar pasigendama tinkamo Lietu-
vos tyrėjų dėmesio šiuolaikinio muzikos pedago-
go kompetencijoms, būtinoms darbui pamokose 
su mokiniais, turinčiais specialiuosius ugdymo(-
si) poreikius.

Tyrimo objektas – muzikos mokytojų kom-
petencijų, būtinų darbui pamokose su specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais, ypatu-
mai.

Tyrimo tikslas – išryškinti muzikos moky-

tojų požiūrį į kompetencijas, būtinas darbui pa-
mokose su specialiųjų ugdymo(si) porekių turin-
čiais mokiniais.

Tyrimo uždaviniai: 
1. Išsiaiškinti muzikos mokytojų požiūrį į jų 

patiriamus sunkumus ugdant mokinius, turinčius 
specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

2. Išryškinti muzikos mokytojų požiūrį į jų 
turimas žinias, įgūdžius, kompetencijas dirbant 
su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių.

Tyrimo metodika

Kokybiniam tyrimui atlikti buvo pasirinkti 
stebėjimo, interviu bei refleksijos metodai. At-
liekant stebėjimus buvo vedami specialūs die-
noraščiai, kurių duomenys buvo apibendrinami, 
analizuojami. Pirmieji 5 stebėjimai buvo atlikti 
vienoje iš Lietuvos specialiojo ugdymo mokyklų, 
6 – 10 stebėjimai vienoje iš Lietuvos bendrojo 
ugdymo įstaigų.

Prieš kiekvieną interviu respondentui buvo 
pristatomas tyrimo tikslas, informuojama, kad 
tyrime remtasi tokiais etikos principais: anoni-
miškumu, savanoriškumu, konfidencialumu, ge-
ranoriškumu, tikslaus informavimo ir pagarbos 
asmens orumui (Bitinas, Rupšienė, Žydžiūnaitė, 
2008). Taip pat klausiama, ar dalyvis nepriešta-
rauja, kad interviu būtų įrašomas. Stengtasi su 
respondentu užmegzti glaudų ryšį, jį palaikant 
viso pokalbio metu, klausti aiškiai, nuosekliai. 
Remiantis grindžiamąja teorija, interviu dalyvių 
atranka buvo tikslinė (Žydžiūnaitė, Virbalienė, 
Katiliūtė, 2006). Atrankos metu buvo remtasi 
šiais kriterijais: a) tyrimo dalyvis – muzikos pe-
dagogas, dirbantis bendrojo ugdymo mokykloje; 
b) tyrimo dalyvis – muzikos pedagogas, dirban-
tis specialiojo ugdymo mokykloje arba švietimo 
institucijoje, kurioje yra teikiamos specialiojo 
ugdymo paslaugos. Interviu metu buvo apklausti 
muzikos pedagogai iš trijų šalių: Lietuvos, Vo-
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kietijos, Norvegijos. Iš viso buvo apklausta 10 
specialistų. Norint atskirti tyrimo metu gautus 
atsakymus bei užtikrinti konfidencialumą buvo 
naudojamas respondentų žymėjimas priskiriant 
raidę ir skaičių.      

Refleksijos metodas buvo pasirinktas kaip 
vienas iš tinkamų metodų atliekant kokybį tyri-
mą, siekiant atskleisti tyrėjo mąstymą, jo maty-
mo lauką. Psichologijos žodyne (1993) refleksija 
apibūdinama kaip procesas, per kurį žmogus gali 
pažinti savo psichinius veiksmus, būsenas. Šis 
procesas yra individo apmąstymas apie tai, kas 
vyksta jo sąmonėje. Reflektuodamas tyrėjas gali 
tapti sudėtine tyrinėjamos realybės dalimi (Kar-
delis, 2007).

Tyrimo rezultatai

 Stebėjimams atlikti buvo pasirinktos viena 
iš Lietuvos specialiojo ugdymo įstaigų bei viena 
iš Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 
mokosi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių. Duomenys buvo renkami stebėjimo ne-
dalyvaujant metodu, rašant stebėjimo dienoraštį. 
Surinkti duomenys analizuojami taikant aprašo-
mosios analizės metodą. Kaip ir pirmojo atvejo 
analizės atliktų stebėjimų metu, taip ir šiuose, 
daugiausiai dėmesio buvo skiriama mokymo(-
si) aplinkai, mokytojo bei mokinių tarpusavio 
santykiams, mokytojo žinioms, gebėjimams bei 
specifinėms situacijoms, susijusioms su mokinių 
specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais.

Stebėjimų aprašymų medžiaga suskirstyta į 
kategorijas ir subkategorijas bei citatas iš aprašy-
mų norint apibendrinti gautus duomenis. Katego-
rijos ir subkategorijos išskirtos remiantis Moky-
tojo profesijos kompetencijos aprašu (2007), A. 
Vilkeliene (2016).

1 – 5 stebėjimų aprašymų apibendrinimas

Mokinių ir mokytojo santykiai yra labai šilti, 
moksleiviai itin noriai dalyvauja pamokoje. Nors 

kai kurie žaidimai, užduotys atliekami bendrai, 
neindividualizuojant veiklos, mokiniai jas atlie-
ka pagal savo gebėjimus, poreikius. Groja kaip 
jiems sekasi geriausiai, patys gali išsirinkti ins-
trumentus, rinktis grojimo laiką ir pan. Iš atlik-
tų stebėjimų metu vykusių veiklų, mokymo(si) 
aplinkos kūrimo, galima teigti, kad mokytoja itin 
gerai sugeba kurti saugią ir palaikančią mokinio 
emocinę, socialinę, dvasinę vystymosi aplinką, 
jos kuriamoje ugdymo(si) aplinkoje, mokiniai 
jaučiasi saugūs, pasitikintys savimi. Mokymo(-
si) metodai atitinka mokinių gebėjimus, porei-
kius, mokymo(si) medžiaga įdomi, įtraukianti, 
pateikiama suprantamai, leidžianti ugdytiniams 
įsivertinti bei pasitikėti savo jėgomis, patirti 
mokymo(si) džiaugsmą, ugdytis kūrybiškumą. 
Taip pat mokytoja puikiai geba empatiškai iden-
tifikuoti mokinių emocinius sunkumus, jų emo-
cinę būklę, pripažindama kiekvieno moksleivio 
individualumą ji stengiasi padėti kiekvienam 
pagal poreikius, kiek įmanoma labiau pritaikyti 
užduotis. Šiuos gebėjimus galima priskirti ugdy-
mo(si) aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo 
ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo, 
mokinių motyvavimo ir paramos jiems, mokinio 
pažinimo ir jo pripažinimo kompetencijoms, ku-
rias galima dar labiau tobulinti, siekti, jog mo-
kiniai, pagal galimybes, dar aktyviau dalyvautų, 
galbūt daugiau dainuotų, atliktų kritinį mąstymą 
skatinančių užduočių. Vertėtų atkreipti dėmesį į 
informacinių technologijų panaudojimo klasėje 
galimybes (Mokytojo profesijos kompetencijos 
aprašas, 2007).

 6 – 10 stebėjimų aprašymų apibendrini-
mas

Mokinių ir mokytojo santykiai yra pakan-
kamai šilti. Kiek sunkiau sekasi mokytojai už-
megzti kontaktą su mokiniu, turinčiu specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių, tai rodo ir jo patiriamos 
emocijos, kurias atspindi elgesys. Užduotys nėra 
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visos pritaikomos prie mokinio specialiųjų ugdy-
mo(si) poreikių, tai apsunkina tiek jo, tiek visos 
klasės darbą, vertėtų dažniau skirti individualaus 
laiko, dėmesio. Iš susidarusių situacijų galima 
teigti, jog mokytoja sugeba ir moka parengti 
mokymo programą, teminį planą remdamasi ati-
tinkamais dokumentais, formuluoti mokymo(si) 
tikslus, uždavinius, taiko šiuolaikines ugdymo(-
si) technologijas, mokymo(si) metodus, prieina-
mai bei mokiniui suprantamai perteikia reikalin-
gą informaciją. Šiuos gebėjimus galime priskirti 
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo bei mo-
kymo(si) proceso valdymo kompetencijoms. 
Vertėtų atkreipti dėmesį į dažnesnį informacinių 
technologijų panaudojimą, saugios aplinkos kūri-
mą, kurioje būtų skatinamas emocinis, socialinis, 
dvasinis vystymasis, taip pat patiriamas pažinimo 
džiaugsmas, labiau skatinamas mokinių pasitikė-

jimas savimi, ypač mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių. Taip pat vertėtų atkreipti 
dėmesį į mokinio specialiuosius ugdymo(si) po-
reikius ir jam teikiamą papildomą pagalbą, skiria-
mą dėmesį, empatiškai identifikuojant mokinio 
nerimą, emocinius sunkumus. Visi šie gebėjimai, 
kuriuos vertėtų tobulinti, gali būti priskiriami in-
formacinių technologijų naudojimo, ugdymo(si) 
aplinkų kūrimo, mokinių motyvavimo ir paramos 
jiems, mokinio pažinimo ir jo pažangos pripa-
žinimo kompetencijoms (Mokytojo profesijos 
kompetencijos aprašas, 2007).

Interviu analizė

Analizuojant muzikos pedagogų atsakymus 
į klausimą, su kokiais iššūkiais, sunkumais su-
siduriate dirbant su mokiniais, turinčiais speci-
aliųjų ugdymo(si) poreikių, išryškėjo tendencija 

Kategorija Subkaterija Ištrauka iš interviu

Pamokos 
turinio plana-

vimas

Papildomo dėmesio, 
laiko reikiamybė

Reikia daugiau dėmesio, laiko, kantrybės. (R2), (R7)
„Reikia asistento, reikia laiko daugiau visiems, kuriems 
diferencijuojamos užduotys.” (R9)

Mokymo(si) turinio 
individualizavimas

„Jiems sudėtinga dirbti grupėje.” (R1)
Individualus pritaikymas konkrečių metodų, užduočių 
konkrečiam mokiniui. (R3), (R4), (R5), (R6), (R10)
„Sudėtinga atliepti visų poreikius.” (R8)

Mokymo-(si) 
aplinkos 
kūrimas

Emocijų valdymo 
sunkumai

Sudėtinga nuspėti, valdyti elgesį, pyktį, emocijų kaitą. 
(R1), (R2), (R6), (R7)
„Sunku, kai elgiasi neprognozuojamai, agresyviai.” (R10)

Sudėtingesnis komu-
nikavimas

„Tai individualus priėjimas prie kiekvieno mokinio.” (R3)
„Kartais sunku surasti ryšį, bendravimo būdą.” (R4)

Kitų mokinių netole-
rancija, patyčios

Jų patiriamos patyčios dėl to, jog yra kitokie, prasčiau mo-
kosi. Reikia daugiau dirbti su klasės elgesiu. (R4), (R10)

Specialiųjų ugdymo(-
si) poreikių atpaži-
nimas

„Būna, per vėlai sužinai, jog iš tikrųjų buvo nustatyti spe-
cialieji ugdymo(si) poreikiai, o buvo slepiama” (R1)
„Kol susipažįsti su mokiniu, jo gebėjimais, poreikiais, rei-
kia kantrybės.” (R10).

1 lentelė. Sunkumai, iššūkiai, kylantys muzikos pamokose, kuriose dalyvauja mokiniai, turintys 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių
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išskirti iššūkius, sunkumus, susijusius su pamo-
kos turinio planavimu bei mokymo(si) aplinkos 
kūrimu. Mokytojai įvardijo, jog jiems kelia iš-
šūkius individualaus dėmesio skyrimas, atskirų 
užduočių rengimas, pokalbiai su kitais mokiniais 
apie tolerancijos svarbą, emocijų valdymą (žr. 
1 lentelė). Šiuos sunkumus galima įvardyti kaip 
papildomas užduotis ruošiantis pamokoms, o tai 
reikalauja daugiau laiko, tam tikrų kompetencijų 
tobulinimo.

Išanalizavus respondentų atsakymus į klau-
simą, kokių įgūdžių, savybių turi turėti muzikos 
pedagogas, norėdamas sėkmingai dirbti pamoko-
se, kuriose dalyvauja mokiniai, turintys specia-
liųjų ugdymo(si) poreikių, išryškėjo tendencija, 
jog ne tik muzikiniai įgūdžiai yra svarbūs, tačiau 
ir mokinių motyvavimas, moksleivio bei jo po-
reikių pažinimas. Atsakymuose vyrauja dermė 

tarp reikiamų įgūdžių bei savybių. (žr. 2 lentelė). 
Tai būtų galima interpretuoti kaip mokytojų tikė-
jimą ne tik profesinėmis kompetencijomis, bet ir 
asmeninėmis savybėmis, kurias jie siekia tobu-
linti, jei yra poreikis įgyti. Vienas iš respondentų 
įvardijo, jog taip pat svarbu: „Aktoriniai gebėji-
mai bei gabumai, net nebūtinai susiję su muzika, 
tai gali padėti sudominti, pritraukti mokinius, pa-
traukliai perteikti dėstomą medžiagą.” (R1).

Atlikta refleksijos analizė buvo lyginama su 
interviu metu muzikos mokytojų išsakytais atsa-
kymais, jų analize. Kadangi ne visas refleksijoje 
pateiktas mintis pavyko sugretinti, lyginti su in-
terviu atsakymais, lyginami tie, kurie labiausiai 
atspindi tyrimo tikslą, yra labiausiai sugretinami.

Analizuojant savo pedagoginės praktikos re-
fleksiją išryškėjo, jog mano patirti sunkumai, iš-
šūkiai yra labai panašūs į tyrime dalyvavusių mu-

Kategorija Subkaterija Ištrauka iš interviu

Įgūdžiai

Muzikiniai Instrumentų, balso valdymas. (R2), (R4), (R5), (R6), (R10)

Mokinių motyvavi-
mo ir paramos jiems

Svarbu motyvuoti mokinius, juos pagirti, skatinti. (R2), (R4), 
(R9), (R10)

Mokinio pažinimo, 
jo pažangos pripa-
žinimo

Mokinio, jo poreikių pažinimas. (R1), (R3), (R6) (R7), (R10)
„Sutarti su jais, priimti jų idėjas, nebūtų autoritariškas, val-
dingas.” (R6)

Savybės

Empatija Turėti empatijos. (R1), (R4), (R7), (R8)
Kūrybiškumas „Jis turi būti įdomus, mokėti sudominti, įtraukti visus moki-

nius, turi būti charizmatiškas.” (R6)
Komunikabilumas „Nebijoti bendrauti su kiekvienu. Gera iškalba.” (R1)

„Nebijoti kalbėti, nebijoti neatsakyti į klausimus, kurių neži-
nai, arba kai reikia patylėti.” (R2)

Tikėjimas, pasitikė-
jimas

„Tikėjimas, nes gali būti lengva nusivilti, progresas gali būti 
labai lėtas.” (R8)

Savitvarda, kantrybė Turėti kantrybės. (R4), (R7)
„Reikia daugiau kantrybės, savitvardos.” (R8).

2 lentelė. Muzikos mokytojo įgūdžiai, savybės, būtinos sėkmingam darbui pamokose, kuriose daly-
vauja mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių
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zikos mokytojų (žr. 1 lentelė): „mokiniai sunkiai 
prisileido, nenoriai bendravo”, „iškyla sunkumų 
norint skirti pakankamai kokybiško dėmesio kie-
kvienam mokiniui”. Taip pat reikėjo pasitelkti 
visas įgytas žinias, siekiant parengti įdomias už-
duotis, motyvuoti vaikus atlikti užduotis iki galo. 
Patirtus sunkumus ir iššūkius, galima sieti su 
mokinių turimais specialiaisiais ugydmo(si) po-
reikiais, muzikinio ugdymo skirtumais (lyginant 
su bendruoju muzikiniu ugdymu, jo paskirtimi) 
bei su mano turimomis kompetencijomis, kurias 
verta tobulinti. Ypač tobulintina galėtų būti ugdy-
mo(si) aplinkų kūrimo, mokinių motyvavimo ir 
paramos jiems, mokinio pažinimo ir jo pažangos 
pripažinimo kompetencijos.

Mano pateikti pasisakymai apie sėkmingą 
muzikos pamoką ir darbui su specialiųjų ugdy-
mo(si) poreikių turinčiais mokiniais reikalingus 
gebėjimus pernelyg nesiskyrė nuo muzikos mo-
kytojų, dalyvavusių tyrime (žr. 4 lentelė): „kiek 
daug empatijos, nuoširdumo”, „gebėjimas lais-
vai improvizuoti ne tik grojant, bet ir reaguojant 
į mokinius, jų savijautą, užduočių parinkimas, 
mokėjimas pažinti mokinį, siekti jo individua-
lumo atsiskleidimo, žinių, susijusių su mokinių 
turimais poreikiais, tobulinimas, jų atnaujinimas 
bei mokėjimas klausyti, reaguoti į mokinio kalbą, 
tiek verbalinę, tiek neverbalinę turi didelės įtakos 
siekiant sėkmingos muzikos pamokos”. Taigi 
anksčiau pateiktos tobulintinos kompetencijos 
sutampa su tomis, kurias priskiriu prie svarbiau-
siųjų kategorijos. Pastarosios yra itin reikšmin-
gos muzikos mokytojui, dirbančiam su moki-
niais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 
Tai būtų ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokinių 
motyvavimo ir paramos jiems, mokinio pažinimo 
ir jo pažangos pripažinimo kompetencijos.

Išvados

1. Remiantis tyrimo rezultatų analize, daž-
niausiai patiriami sunkumai dirbant su specialių-

jų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais, yra 
sudėtingesnė komunikacija, emocijų, poreikių 
atpažinimas, jų atliepimas parenkant, individua-
lizuojant užduotis, skiriant daugiau nei įprasta in-
dividualaus dėmesio, pagalbos. Galima teigti, jog 
šie sunkumai atsiranda dėl ugdymo(si) aplinkų 
kūrimo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems, 
mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo bei 
dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompe-
tencijų stokos arba poreikio jas tobulinti.   

2. Tyrime dalyvavusių respondentų teigimu, 
muzikos pamokose, kuriose dalyvauja mokiniai, 
turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasitel-
kia ugdymo(si) aplinkų kūrimo, dalyko turinio 
planavimo ir tobulinimo, mokymos(si) proceso 
valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos verti-
nimo, mokinių pažinimo ir jo pažangos pripaži-
nimo kompetencijoms priskiriamas žinias, įgū-
džius, gebėjimus, asmenines savybes, nuostatas, 
tačiau remiantis stebėjimu bei respondentų atsa-
kymų analize išryškėja, jog visas kompetencijas 
vertėtų tobulinti.



95

Literatūra

Aleksienė V. (2005). Sutrikusio intelekto 
vaikų muzikinis bendrųjų gebėjimų ugdymas. / 
Neįgaliųjų meninis ugdymas. Metodikos ir te-
rapijos aspektai. Sud. A Piličiauskas. Vilnius: 
Kronta. 78 – 115.

Aleksienė V. (2005). Muzikos terapija Lietu-
voje: situacija, raida, ateities įžvalgos. / Neįga-
liųjų meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos 
aspektai. Sud. A Piličiauskas. Vilnius: Kronta. 
176 – 188. 

Bagdonas A. (1995). Sutrikimų klasifikacija. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. 
(2008). Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipė-
da.

Bruscia K. (1998). Defining Music Therapy. 
Gilsium, NH: Barcelona Publishers.

Darrow A.A., Adamek M.S. (2012). Prepar-
ing for the future: music students with special 
educational needs in school and community life. 
/ The Oxford Handbook of Music Education. Vo-
lume II. Edited by G. E. McPherson and G. F. 
Welch. Oxford: Oxford University Press. 81 – 96.

Dettmer P., Dyck N., Thurson L. P. (2009). 
Consultation, Collaboration, and Teamwork for 
Students with Special Needs. Boston: Allyn and 
Bacon.

Elijošienė I. (1998). Vaikai, turintys intelek-
to sutrikimų. / Specialiųjų poreikių vaikai. Šiau-
liai. 8 – 22.

Elijošienė I. (2003). Vaikai, turintys intelek-
to sutrikimų. / Specialiojo ugdymo pagrindai. 
Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. 260 – 269.

Europos specialiojo ugdymo plėtros 
agentūra (2012). Pranešimas spaudai [žiūrėta 
2017 m. balandžio 26 d.] Prieiga per internetą: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-761_
lt.htm

Hallahan D. P., Kauffman J. M. (2003). 

Ypatingieji mokiniai. Specialiojo ugdymo įvadas. 
Vilnius: Alma littera.

Kardelis K. (2007). Mokslinių tyrimų metod-
ologija ir metodai. Vadovėlis. Šiauliai: Lucilijus.

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymas (1991), (2016 m. redak-
cija) [žiūrėta 2016 m. spalio 16 d.]. Prieiga per 
internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
TAR.199156E4E004/vpJLLKhzKK 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
(1991) [žiūrėta 2016 spalio 16 d.]. Prieiga per 
internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
TAR.9A3AD08EA5D0/TuZYJyRuWh

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro įsakymas. Mokytojo profesijos kompe-
tecijos aprašas (2007) [žiūrėta 2017 m. kovo 14 
d.]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291726

Mikelkevičiūtė J. (2003). Sutrikusio intelek-
to ir psichikos neįgaliųjų taikomoji fizinė veikla. 
R. Adomaitienė (Red.). Taikomoji neįgaliųjų fizi-
nė veikla. Kaunas: LKKA.

Stige B. (2010). Music and Health in Com-
munity. / Where Music Helps. Community Music 
Therapy in Action and Reflection. Edited by B. 
Stige, G. Ansdell, C. Elefant, M. Pavlicevic. Ash-
gate: MPG Book Group. 3-16.

Psichologijos žodynas (1993). Specialie-
ji redaktoriai: R. Augis, R. Kočiūnas. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Vilkelienė A. (2003). Ypatingųjų vaikų in-
tegruotas muzikinis ugdymas: specialioji meno 
pedagogika. Monografija. Vilnius: Kronta.

Vilkelienė A. (2007). Specialioji meno edu-
kologija. Vilniaus pedagoginis universitetas: Vil-
niaus pedagoginio universiteto leidykla.

Vilkelienė A. (2016). Specialusis ir įtrauku-
sis meninis ugdymas. Vilnius: Lietuvos edukolo-
gijos universiteto leidykla. 68.

Žydžiūnaitė A., Virbalienė A., Katiliūtė E. 



96

(2006). Grindžiamoji teorija – kokybinė edu-
kologijos tyrimų metodologinė strategija. Peda-
gogika, 83. 57 – 63. [Žiūrėta 2017 m. kovo 26 
d.]. Prieiga per internetą: http://www.biblioteka.
vpu.lt/pedagogika/PDF/2006/83/zydziunaitevir-
balienekatiliu te.pdf



97

Jogilė Valčiukaitė-Dieninė, vadovė Asta Jakimavičienė ,
Kauno kolegija Justino Vienožinskio menų fakultetas

5-6 METŲ VAIKŲ, NELANKIUSIŲ 
DARŽELIO, ADAPTACIJA PRIEŠMO-
KYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE

Anotacija

Adaptacija – vienas svarbiausių iššūkių, su 
kuriuo tenka susidurti kiekvienam asmeniui tiek 
asmeniniame, tiek socialiniame gyvenime, todėl 
ne išimtimi tampa ir vaikai, kurie gana anksti pra-
deda susidurti su adaptacijos kitokioje nei įpras-
ta aplinkoje būtinybe.  Straipsnyje analizuojami 
dabarties ugdymui/-si svarbūs ir mažai nagrinėti 
klausimai: priešmokyklinio amžiaus vaikų, ne-
lankiusių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, adapta-
cijos ypatumai; sėkmingos 5-6 metų vaikų, pir-
mais metais pradėjusių lankyti priešmokyklines 
grupes, adaptacijos prielaidos.   

Temos aktualumas

Vaiko gyvenimo sąlygos neišvengiamai kei-
čiasi ir prie jų reikia prisitaikyti. Vaiko smegenys 
labai imlios, organizmas greitai prisitaiko prie 
pokyčių, tačiau vaikų adaptacijos mechanizmai 
dar nėra fiziologiškai subrendę, todėl taikantis 
prie pasikeitusių sąlygų neretai gali sutrikti vaiko 
elgesys (Ruzgienė, Petruženė, 2005). Priešmo-
kyklinis amžius – tai asmenybės formavimosi, 
psichikos ir fizinių galių plėtotės laikotarpis, ku-
rio metu vaikas išgyvena gana sudėtingą raidos 
laikotarpį, lemiantį tolesnio ugdymosi mokykloje 
sėkmę (Monkevičienė, 2003). Mokslinėje litera-
tūroje gausu atliktų tyrimų, kuriuose nagrinėta 
vaikų adaptacija ankstyvuoju laikotarpiu bei 

vaikų adaptacija pereinant iš darželio į mokyklą 
(Burvytė, 2004; Monkevičienė, 2003; Pileckai-
tė-Markovienė, Lazdauskas, Nasvytienė, 2006; 
Burvytė ir Ralys, 2011; Rimkevičienė ir Maura-
gienė 2016; ir kiti.). Tačiau nuo 2016 m. rugsėjo 
1 d. priešmokyklinis ugdymas vaikams, kuriems 
tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, Lie-
tuvoje tapo privalomu, o šių vaikų, nelankiusių 
darželio, adaptacija priešmokyklinio amžiaus 
grupėje nepakankamai išsamiai tirta.

Tikslas: atskleisti 5-6 metų vaikų, nelankiu-
sių darželio, adaptacijos ypatumus priešmokykli-
nio amžiaus grupėje.

Uždaviniai: Teoriškai pagrįsti 5-6 metų vai-
kų, nelankiusių darželio, adaptacijos ypatumus 
priešmokyklinėje grupėje.

Darbo objektas: 5-6 metų vaikų, nelankiu-
sių darželio, adaptacija priešmokyklinio amžiaus 
grupėje.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros ana-
lizė, skirta atskleisti adaptacijos sampratą peda-
goginiu, psichologiniu ir socialiniu požiūriais bei 
5-6 metų amžiaus vaikų, lankiusių ir nelankiusių 
darželį, raidos ypatumus.

Straipsnį sudaro  viena dalis, kurioje pri-
statomi 5-6 metų vaikų, nelankiusių darželio 
adaptacijos priešmokyklinio amžiaus grupėje te-
oriniai aspektai, pateikiamos išvados, literatūra. 
Straipsnio apimtis - 5 puslapiai.
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 1. 5-6 METŲ VAIKŲ, NELANKIUSIŲ 
DARŽELIO ADAPTACIJOS PRIEŠMOKY-
KLINIO AMŽIAUS GRUPĖJE TEORINIAI 
ASPEKTAI

Literatūroje aptinkamos labai įvairios adap-
tacijos sampratos, o skirtingi mokslininkai, kal-
bėdami apie adaptaciją, ją apibrėžia kaip prisi-
taikymą, kaip pripratimą, ar kaip barjerą, kuris 
atsiranda žmogui patekus į naują aplinką (Pode-
rienė, Janonytė 2005).

Socialinė adaptacijos samprata

Socialiniuose moksluose adaptacija su-
prantama, kaip individo pokyčiai bei taikymąsis 
prie aplinkos, bei aplinkos kitimas, susidūrus 
su individu (Gudžinskienė, Palaimaitė, 2009). 
Tačiau, socialinės adaptacijos nereikėtų suprati 
kaip pastovios būsenos – tai nuolatinis procesas, 
o žmogus yra aktyvi būtybė, kuri tame procese 
dalyvaudama stengiasi prisitaikyti arba pritaikyti 
aplinką prie savęs (Magelinskaitė, 2010). Taigi, 
socialinės adaptacijos sampratoje dažnai pabrė-
žiamas aktyvus paties individo vaidmuo (Gu-
džinskienė, Palaimaitė, 2009).

Pasak Š. Magelinskaitės (2010), kaip vieną 
iš socialinės adaptacijos formų, galima laikyti 
adaptaciją ugdymo įstaigoje, nes būtent ugdymo 
įstaiga yra tam tikra konkreti socialinė aplinka, 
kurioje ugdytinis turi netrukdydamas kitiems pa-
tenkinti savo poreikius bei adaptyviai prisitaikyti 
prie esamų socialinių sąlygų ir jam keliamų rei-
kalavimų. 

Stebint vaiko elgesį ugdymo aplinkoje, ga-
lima pastebėti sėkmingo ar riboto vaiko adapty-
vumo požymius. Sėkmingi vaiko adaptyvumo 
požymiai tai gebėjimas laisvai jaustis naujoje 
aplikoje, ramus pokyčių dienos ritme ar aplinko-
je priėmimas, natūralus domėjimasis daiktais ir 
priemonėmis, aktyvus vaiko įstraukimas į veiklą, 
draugiškas požiūris į naujus draugus ir persona-
lą. Tačiau be šių požymių vienas iš svarbiausių 

adaptacijos bruožų yra vaiko gebėjimas interpre-
tuoti esamas taisykles, o ne tik aklas jų sekimas 
reikalaujant suaugusiąjam (Luckuvienė, 2008).

Psichologinė adaptacijos samprata

S. Burvytė (2004) pastebi, jog įvairių am-
žiaus grupių adaptacija ir dėl jos kylančios 
problemos ypač aptartos psichologų ir psicho-
terapeutų asmenybės teorijose. Pirmosios visa-
pusiškos asmenybės teorijos kūrėjas psichote-
rapeutas S. Freud, o vėliau ir jo teoriją plėtoję 
psichologai ir psichoterapeutai daug kalbėjo apie 
vidinių impulsų priderinimą arba adaptaciją prie 
išorinių sąlygų. Tam, kad žmogus nejaustų kaltės 
dėl savo poreikių, potraukių, prieštaraujančių vi-
suomenėje priimtoms normoms, žmogus naudoja 
įvairius gynybos mechanizmus (Burvytė, 2004).

Pasak R. Žukauskienės (2007) išskiriami 
trys gynybos mechanizmai: regresija, represija ir 
sublimacija. Regresija pasak autorės, tai toks el-
gesys, kai žmogus pradeda elgtis, kaip jaunesnis 
asmuo pvz.: septynerių metų vaikas gali pradėti 
šlapintis į lovą. Tuo tarpu regresija – procesas, 
kai kokia nors mintis arba prisiminimas yra išstu-
miami iš sąmonės, nes žmogui persunku su jais 
gyventi. Sublimacija yra trokštamo, bet nepasie-
kiamo ar netgi draudžiamo potraukio pakeitimas 
socialiai priimtinu būdu (Žukauskienė, 2007). 
Pasak S. Burvytės (2004), visi šie gynybos me-
chanizmai padeda žmogui prisitaikyti prie naujos 
aplinkos, tačiau pernelyg didelis jų kiekis trikdo 
asmenybės raidą, savęs ir supančios socialinės 
aplinkos suvokimą. 

Kognityvinės teorijos atstovas psichologas 
J. Piaget teigė, jog žmonės adaptuoja savo mąsty-
mą, jog galėtų priimti naujas mintis, o ši adapta-
cija vyksta per asimiliaciją ir akomodaciją Asimi-
liacija tai naujos probleminės situacijos įjungims 
į kitas situacijas t.y. nauja informacija tiesiog pri-
dedama prie jau turimos. Tuo tarpu akomodacija 
tai jau turimų schemų pakeitimas naujam užda-
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viniui išspręsti. Taigi, pažintinėje vaiko sąveiko-
je vyksta dvejopi pasikeitimai, kurie susijungia 
vykstant adaptacijai (Žukauskienė, 2007).

E. Kasinskaitė (2009) išskiria jog, bihe-
vioristinei psichologijos krypčiai ypač svarbūs 
biologiniai pasikeitimai ir visai neanalizuojami 
asmeniniai individo pasikeitimai, įvykstantys 
adaptacijos procese. Pasak autorės, bihevioristai 
teigia, jog asmenybės bruožai formuojasi tik ug-
dantis, o ugdymasis yra laikomas patirties sąly-
gotu elgesio pasikeitimu. Pasak R. Žukauskienės 
(2007) vietoje raidos stadijų aiškinimo šios teori-
jos atstovai suformulavo teoriją apie elgesio dės-
ningumus, kurie gali būti pritaikyti prie bet kokio 
amžiaus tarpsnio ir bet kuriam individui. B. F. 
Skinneris  išskyrė terminą - operantinis sąlygo-
jimas. Operantinis sąlygojimas tai mokymasis, 
kai asmuo linkęs atlikti tam tikrą veiksmą ar jo 
neatlikti atsižvelgiant į tai ar už tai jis buvo anks-
čiau skatinamas ar baudžiamas. Taigi, paskatini-
mas yra ypač svarbus teorijos procesas, kai tam 
tikras elgesys yra pastiprinamas siekiant, kad jis 
kartotųsi ir ateityje. Tačiau bihevioristai taip pat 
pripažįsta, jog žmogus mokosi stebėdamas kitus 
žmonės bei modeliuodamas savo elgesį. Ši teori-
ja leido bihevioristams suformuluoti išvadą, jog 
norint keisti žmogaus elgesį, būtina išanalizuoti 
jo armiausią socialinį tinklą, nes dažnai vieną ar 
kitą elgesį lemia ne viena aplinkybė ar atskiras 
elgesio modelis, o butent jų tarpusavio sąveika 
(Žukauskienė, 2007).

Pasak E. Kasinskaitės (2009) tokie humanis-
tinės psichologijos atstovai, kaip A. H. Maslow, 
C, Rogers ir kiti teigia, kad žmogus yra aktyvus, 
nepriklausomas, orientuotas į rinkimąsi. Todėl 
kiekvienas žmogus, reaguodamas į aplinką, iš-
reiškia savo jausmus, poreikius, troškimus. Pri-
klausomai nuo to ar tie poreikiai ir troškimai yra 
patenkinami ar ne, atsiskleidžia žmogaus santy-
kis su aplinka bei išryškėja jo gebėjimas prisi-

taikyti, kovoti su atsiradusiais sunkumais. Taigi, 
pasak humanistinės psichologijos atstovų griau-
namoji jėga žmonėse pasireiškia tuomet, kai nėra 
patenkinami jų poreikiai (Perminas ir kiti, 2004).

Pedagoginė adaptacijos samprata

Pedagogikoje ypač svarbus vaiko adaptaci-
jos procesas, kai pasikeičia jo gyvenimo sąlygos, 
pavyzdžiui, pradėjus lankyti ugdymo įstaigą (Gu-
džinskienė, Palaimaitė, 2009). D. Česnaitė ir F. 
Ivanauskienė (2001) nurodo, jog vaikų adaptacija 
ikimokyklinėse įstaigose – tai integralus, ilgas ir 
problemiškas procesas, kuris yra susijęs su emo-
ciniais išgyvenimais, dideliu psichologiniu, inte-
lektiniu bei fiziniu krūviu vaikui. Vaikui pradėjus 
lankyti ikimokyklinę įstaigą, vyksta ilgalaikė 
fiziologinė-socialinė jo organizmo adaptacija. 
Pasak A. Ruzgienės ir S.Petružienės. (2005), at-
vedus vaiką į lopšelį, darželį, ar mokyklą iš karto 
pasikeičia vaiko gyvenimo sąlygos. Per trumpą 
laiką vaikas privalo keisti daugelį anksčiau nusi-
stovėjusių ir įprastų elgesio formų. Kai kuriems 
vaikams tai ne tik sunkus procesas, tačiau taip pat 
ir neįveikiamas uždavinys.

5-6 metų vaikų raidos ypatumai

M. Pileckaitė-Markovienė ir kiti (2004) kal-
bėdami apie šio amžiaus vaikų raidos ypatumus 
teigia, jog 4-7 m. amžiaus vaikai yra smalsūs, 
domisi įvairiausiais reiškiniais, prašo juos paaiš-
kinti ir jau geba suprasti žodžio „jeigu“ reikšmę. 
Tuo tarpu, J. Piaget šalia tokio amžiaus vaikų vis 
dar egocentriškos logikos įžvelgė įrodymų, prie-
žastinių ryšių, analogijų svarba.

Vienas iš 4-6 metų vaiko raidos uždavinių 
– savigarbos pradžia. Save gerbiantys vaikai drą-
siai geba reaguoti į naujoves, noriai ekspermen-
tuoti, susidraugauti. Jie taip pat geba kontroliuoti 
save, laikytis elgesio taisyklių bei pasitikėti au-
klėtojais. Tuo tarpu, tokio amžiaus žemos savi-
garbos vaikas visuomet siekia suaugusiųjų pa-
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galbos, yra neiniciatyvūs, reiklūs, atsiskiria nuo 
kitų, agresyviai elgiasi, nepradeda naujos veiklos 
(Pileckaitė-Markovienė ir kiti, 2004).

Šio tarpsnio vaikų savivaizdis optimistinis, 
o kiekvienas (raidos ar emocinių problemų netu-
rintis) vaikas vertina save teigiamai. Tačiau vaiko 
savivaizdis gali būti nepastovus, kintantis, abso-
liutus (Pileckaitė-Markovienė ir kiti, 2004).

Priešmokyklinio amžiaus vaikai vienareikš-
miškai sau priskiria suaugusiųjų nurodytas cha-
rakteristikas, draugų nurodytus komentarus, o ši 
identifikacija sustiprina vaiko savigarbą,gilina 
savęs suvokimą, skatina vaiko nepriklausomybę 
nuo tėvų (Pileckaitė-Markovienė ir kiti, 2004). 

5-6 metais vaikas jau suvokia savo lytinę 
priklausomybę, o suvokę vyrų ir moterų skirtu-
mus, tokio amžiaus vaikai ieško taisyklių, koks 
elgesys yra vyriškas ar moteriškas. Ypač dėme-
singai atitinkamą elgesį mėgdžioja jautrūs suau-
gusiųjų komentarams savo elgesio atžvilgiu vai-
kai (Monkevičienė, 2003).

O. Monkevičienė (2003) taip pat teigia, jog 
bendravimas su panašaus amžiaus tarpsnio vai-
kais 5-6 metų amžiaus vaikams ypač svarbus, nes 
tai lygiaverčių partnerių ryšiai. Vaikas bendrau-
damas mokosi įvairių, labai svarbių vaiko soci-
alizacijai taisyklių: susitarimų (vaiko tarimasis 
su kitais, dėl žaidimų ar tam tikros veiklos); koo-
peravimosi (vaiko bandymas derinti savo ketini-
mus ir veiksmus su kitais, drauge siekiant bendro 
tikslo); dominavimo, varžymosi, rungtyniavimo 
(vaiko pastangos daryti tam tikrą poveikį kitiems, 
laimėti ginčą, taip stengiantis padidinti savo sa-
vivertę, pasijuntant stipresniu, lyderiaujančiu); 
simpatizavimo (mėgstami ir nemėgstami žaidimų 
draugai); intymaus bendravimo (draugystė, kuri 
tampa pastovi ir tęsiasi vidutiniškai apie pusę 
metų, ji kupina įvairiausių nesutarimų, aiškini-
mosi ir susitaikymų). 

Kitas vystymosi uždavinys, apie kurį kalba 

autoriai yra moralės arba dorovės, kaip elgesio 
taisyklių visumos, ugdymas. Pasak, M. Pilec-
kaitės-Markovienės ir kitų (2004) aplinkiniai 
nubrėžia taisykles, kurių vaikas turi laikytis kitų 
žmonių atžvilgiu. Pasitaiko, kad tokio amžiaus 
vaikams yra sunku kontroliuoti savo norus ir pa-
klusti esamoms taisyklėms, todėl kartais apribo-
tos galimybės verčia vaiką protestuoti (Burvytė, 
2013). 

Sėkmingos 5-6 metų vaikų, nelankiusių 
darželio, adaptacijos prielaidos

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 
apraše (2014) rašoma, jog šešerių metų vaikas 
jau turėtų domėtis savo ir kitų emocijomis bei 
jausmais; gebėti atpažinti bei įvardinti savo ir 
kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis; juos iš-
reikšti tinkamais, kitiems priimtinais būdais. Šio 
amžiaus vaikas taip pat turėtų būti nusiteikęs val-
dyti savo emocijų raišką ir elgesį, gebėti laikytis 
susitarimų, elgtis mandagiai, taikiai, o bendrau-
damas su kitais bandyti kontroliuoti savo žodžius 
ir veiksmus (suvaldyti kilusį pyktį, neskaudinti 
kito). Įsiaudrinęs turėtų gebėti nusiraminti.Še-
šiametis vaikas taip pat turėtų save vertinti tei-
giamai, suprasti savo asmens tapatumą, priskirti 
save savo šeimai, grupei, bendruomenei, pasiti-
kėti savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalbėti 
apie save.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 
aprašas (2014) išskiria, jog šešerių metų vaikas 
yra nusiteikęs geranoriškai bendrauti ir bendra-
darbiauti su suaugusiaisiais ir bendraamžiais. Jis 
turėtų gebėti pasitikėti pedagogais, juos gerbti, 
ramiai jaustis su jais kasdienėje ir neįprastoje 
aplinkoje, o su bendaamžiais būti geranoriškai 
nusiteikęs bendrauti ir bendradarbiauti, gebėti su-
prasti, kas yra gerai, kas blogai, draugauti bent su 
vienu vaiku, tačiau palankiai bendrauti su visais 
(supranti kitų norus, dalintis žaislais, tartis, už-
jausti ar padėti), suaugusiojo padedamas supranti 
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savo žodžių ir veiksmų pasekmes sau ir kitiems.
Pagrindinis iššūkis ugdytojams priešmoky-

klinio amžiaus vaiko raidos periodu – sudaryti 
sąlygas vaikui per potyrius pažinti realybę bei pa-
sijusti savarankiškam, leisti jam patirti savo ver-
tės pojūtį. (Burvytė, Ralys, 2012). Profesorė O. 
Monkevičienė (2003) papildo, jog 5-6 metų vai-
kas bando suvokti save bei mokosi save gerbti, 
tačiau jam būtina suaugusiųjų pagalba. Ši savęs 
identifikacija sustiprina vaiko savigarbą, gilina 
savęs suvokimą, skatina vaiko nepriklausomybę 
nuo tėvų, o iš jų perimtų vertybių, vaikas gali 
pats spręsti apie savo veiksmus (Pileckaitė-Mar-
kovienė ir kiti, 2004). A. Juodaitytė (2003) teigia, 
kad kai vaiko savigarba pažeidžiama, nesudaro-
mos sąlygos jo, kaip individo patirties sklaidai 
ir vaikų, kaip skirtingų ir panašių toleravimui, 
akcentuojami vaikams nereikšmingi suaugusiųjų 
pasaulio dalykai.

Domėjimasis kitais pažadina vaiko ypatin-
gus gėbėjimus suvokti kitų ypatingumą. Vaikų 
darželyje vaikai pastebi skirtumus, kyla no-
ras su jais susipažinti. Vaikai darželyje pastebi, 
kas gražiai piešia, kas gražiai šoka, kas gražiai 
konstruoja. Jie buriasi į grupes pvz.; mėgstančių 
piešti. Vaikai ne tik pastebi vieni kitų skirtumus, 
bet ir padeda įvertinti tarp jų esančias bendrystes 
(Juodaitytė, 2003).

O. Monkevičienė (2003) teigia, jog ši aktyvi 
vaiko raida kelia jam vis naujus iššūkius ir sun-
kumus. Priešmokyklinio amžiaus vaikams gali 
būti būdingas nesaugumo jausmas, pasireiškian-
tis tuo, kad vaikas gali imti pradėti graužti nagus, 
pešioti plaukus, trinti akis ar turėti tam tikrų tikų. 
Ši problema, pasak profesorės, dažnai būna susi-
jusi su perėjimu nuo ugdymo namie prie ugdymo 
įstaigoje. Sėkmingai įveikti šią problemą padės 
vaiko artimas, glaudus emocinis kontaktas su pe-
dagogu bei grupės draugų pažinimas.

Vaikai, kurie bando pagerinti savivaizdį 

draugų ir pedagogų akyse nuolat girdamiesi, taip 
pat taip elgiasi dėl šiam amžiaus tarpsniui bū-
dingų problemų. Vaikas nepasitiki savimi, nėra 
tikras dėl pedagogų ir draugų vertinimo. Siekiant 
įveikti šią problemą, svarbu rasti progų pagirti 
vaiką, jo elgesį ar būdą atkreipiant dėmesį į jo ga-
bumus. Ypač svarbu neraminti vaiko ir neprašyti 
liautis, nes taip vaiko savivertė gali dar labiau su-
mažėti (Monkevičienė, 2003).

Priešmokyklinio amžiaus vaikas taip pat 
siekia susilaukti pagyrimo, kad suaugusysis pa-
tvirtintų, jog jis geras, puikus ir vertas jų meilės. 
Tačiau, jei pedagogas „matys“ vaiką tik tada, kai 
jis elgiasi demonstratyviai, toks elgesio bruožas 
gali įsitvirtinti. Pedagogas turėtų reikšti meilę, 
pagarbą vaikui nuolat ir suprasti, jog demons-
tratyviai besielgiančiam vaikui ypač reikalingas 
palaikymas (Monkevičienė, 2003).

Šio amžiaus vaikams taip pat būdingas ak-
tyvumas bei bendravimo įgūdžių stoka, todėl 
neretai žaidimai su draugais tampa labai karingi. 
Pedagogas turėtų toleruoti triukšmingus, judrius 
žaidimus bei organizuoti valandėles tokiems iš-
sidūkimams. Be judrumo tokio amžiaus vaikams 
būdingas noras kvailioti, išdykauti, todėl neretai 
tokie vaikai laikomi nesuvaldomais. Šiuo atveju, 
pasak profesorės, padeda tolerancija ir nuostata 
palaikyti vaiko kvailiojimą su protinga kontrole 
(nustatant taisykles, laiką, vietą ir pan.) (Monke-
vičienė, 2003).

Vaikui taip pat gali būti būdingas nerimas-
tingumas, kuris atsiranda dėl to, jog suaugusiojo 
kūno kalba prieštarauja sakomiems žodžiams, 
pvz.; pedagogo veido mimika išsako pyktį, tačiau 
žodžiai aiškina, jog nieko baisaus nenutiko – tai 
sukelia abejonę, ar suaugusiojo jam sakomi žo-
džiai yra teisybė. Pedagogas turėtų būti sąžinin-
gas, išsakyti vaikui apie jaučiamą pyktį dėl tam 
tikro elgesio, o veliau kartu svarstyti, ką daryti 
toliau (Monkevičienė, 2003).
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Pedagogai ir tėvai siekdami, jog atidėlioji-
mas netaptų būdo bruožu, turėtų nepiktnaudžiauti 
prašymais, o jei vaikas prašymo neišpildė papra-
šytas antrą ar trečia kartą, suaugęs turėtų tai pa-
daryti kartu su vaiku, padėdamas jam nusiteikti 
ir susiorganizuoti. Vaikas norėdamas padidinti 
savigarbą nuolat stengiasi varžytis su kitais, jei 
varžybas laimi – didėja pasitikėjimas savimi, 
priešingu atveju tai vaiką traumuoja. Pedagogai 
siekdami, kad vaikai lengviau priimtų kolekty-
vinį pralaimėjimą, turėtų dažniau organizuoti 
estafetes, įvairius komandinius žaidimus ir pan. 
Nemažiau svarbu, jog mažiau pasitikinčius vai-
kus reikėtų paskirti žaisti su stipresniaisiais, jog 
vaikas turėtų galimybę išgyventi sėkmės jausmą 
(Monkevičienė, 2003). 

Drauge besiugdantiems vaikams atsiranda 
bendrumo jausmas, nes jie darbuojasi neizoliuoti 
vienas nuo kito ir ugdosi kiekvienas pagal savo 
galimybes ir turimą patirtį.Vaikai siekia reikštis 
kaip individai, jiems ypač reikšminga jų savigar-
ba, savęs, kaip individo ir asmens įprasminimas, 
kuris vyksta vaikui siekiant bendrumo su kitais, 
drauge. Taigi, vaikų domėjimasis kitais vaikais 
yra natūralus jų siekis praturtinti individualumo 
raiškos būdus ir to yra siekiama orientuojantis į 
kito vaiko skirtumus, ne tik į panašumus (Juodai-
tytė, 2003).

Pasak Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasie-
kimų aprašo (2014), tėvai yra svarbiausi vaikų 
ugdytojai. Jie yra atsakingi už vaiko gerovę, 
sveikatą ir kokybišką ugdymą. Tėvai dalyvauja 
vaiko ugdymo ikimokyklinėse grupėse procese 
kaip partneriai. Su tėvais tariamasi dėl jų vaikų 
ugdymo tikslų, ugdymosi rezultatų, turinio, ug-
dymo proceso organizavimo, atsižvelgiama į jų 
lūkesčius bei individualias vaikų galias ir skirtin-
gą ugdymosi patirtį. 

Išvados

5-6 metų vaiko amžius – tai sudėtingas 
raidos laikotarpis, kuriame formuojasi elgesio 
taisyklių suvokimas ir raiška, komunikacinio ir 
dedukcinio mąstymo pradžia, gebėjimas kon-
troliuoti emocijas, lyties priklausomybės suvo-
kimas, vaiko savivaizdis ir savigarba. Jei vaiko 
raidos procese nesudaromos galimybės jo, kaip 
individo patirties sklaidai, pažeidžiama vaiko 
savigarba, iškylantys sunkumai ir problemos 
kartais gali virsti tam tikrais elgesio sutrikimais.  
Tik drauge besiugdantys vaikai ugdo bendrumo 
jausmą, formuoja savivertę, savigarbą, įprasmina 
save kaip asmenybes, mokosi bendrauti, valdyti 
emocijas, ugdyti valią. Vaiko, nelankiusio ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigos, sėkmingos adaptacijos 
procese būtina suaugusiųjų pagalba, jog būtų 
išvengta tokių, neretai būdingų problemų, kaip 
nesaugumas, nesavarankiškumas, nerimastingu-
mas, varžymasis ir kitų. 
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Daiva Daraškaitė
Gėlių interpretacija iš stiklo
250x250x150mm, 2017 m.

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė
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Daiva Daraškaitė
Klasikinio vitražo interpretacija

42x60 cm

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė
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Daiva Daraškaitė
Skulptūrinė stiklo kompozicija „Veneros“

22x12 cm

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė
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Reda Baranauskaitė
Odinė kuprinė „Kiautas“

Oda, metalinė furnitūra, užtrauktukai

Vadovė lekt. Karin Kallas, Tartu kolegija
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Reda Baranauskaitė
Piešinys „Miške“

A1 popierius, pieštukai

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė
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Eglė Kuprytė
Vitražas „Marija“

~21cm x 30 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė
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Eglė Kuprytė
Vitražas „Flora“

~149cm x 58 cm, 2017 m.

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė



114

Eglė Kuprytė
Moliruota skulptūra „Stilizuota Nefertitė“

~39cm x 17 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė



115

Anželika Mikalauskaitė 
Triptikas „Mergaitės fantazijos“

591x841 cm, popierius, balta pastelė

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė



116

Reda Baranauskaitė, Daiva Daraškaitė, Beatričė Dauknytė, Eglė Kuprytė, 
Karolina Leknickaitė, Odeta Juodsnukytė, Monika Tamulionytė

Dekoratyviniai stiklo objektai „Paukščiai“
2015 m.

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė



117

Odeta Juodsnukytė
Odinis albumas „Mozaika“

Oda, formavimas, koptinis įrišimas, 40x25x3 cm, 2016 m.



118

Odeta Juodsnukytė
Daugiafunkcinis odinis kompiuterio dėklas

Oda, pamušalinė tekstilė, metalinė furnitūra, 40x28x3cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Karin Kallas, Tartu kolegija



119

Odeta Juodsnukytė
Odinė knyga „Pelenės knyga“

Oda, 25x15x3 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt.  Pille Kivehall, Talinas



120

Odeta Juodsnukytė
Odinė knyga „Akis“

Oda, faktūravimas, acetono antspaudas, metalinė furnitūra, 25x15x3 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



121

Odeta Juodsnukytė
Konceptuali knyga „Valgoma knyga“

24x14x8, 2016 m.

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



122

Odeta Juodsnukytė
Odinis ridikiulis „Pavasaris žiemą“

Oda, formavimas, meksikietiškas pynimas. 20x14x5 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Kristel Suigussar, Tartu kolegija



123

Jolita Mockutė
Piešinys  „Autoportretas“

Atliktas akvarele, 420 x 594 mm

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



124

Jolita Mockutė
Mini knygos „Susireikšminimas“

Mišri technika, 6 vnt. – 6x5,5 cm , 2 vnt. - 6,5x5 cm, 1 vnt. – 7,5x5,5 cm ir 1vnt. – 6x9 cm 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė 



125

Paulina Vitkauskaitė
Odos interjero detalė – paveikslas „Rytmečio atspindys“

50x50 cm, reljefas ir tonavimas

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



126

Karolina Leknickaitė
Diptikas „Gelmė”

Popierius, aliejiniai pieštukai, 594 x 841 mm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė



127

Radvilė Ranauskaitė
Dekoratyvinis akcentas „Alaverdi”

50x50 cm, aplikacija, reljefas, tonavimas, klišė

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



128

Raimonda Miliūtė 
Dekoratyvinis stiklo suvenyras ,,Pranašas”

13x7x23 cm, moliravimo technika

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė



129

Raimonda Miliūtė 
Stiklinės ledainės

Stiklo lakštų formavimo technika, dekorui naudota oksidas

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė



130

Raimonda Miliūtė 
Keraminių indų kompozicija ,,Amžinybė”

28x36x10cm (Vaza), 27x28x12cm (Dėžutė), 
Indų kompozicija pagaminta molio lakštų formavimo technika, dekoruota grafito technika

Vadovė lekt. Daina Daukšienė



131

Raimonda Miliūtė 
Piešinys ,,Minčių srovė” 

A2 formatas

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



132

Raimonda Miliūtė 
Dekoratyvinė odos dėžutė/rankinė ,,Kelyje”

19x7x20 cm

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



133

Raimonda Miliūtė 
Piešinys „Amžinybė”

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



134

Raimonda Miliūtė, Aistė Beitnerytė, Asta Bartusevičiūtė, 
Kamilė Nemčauskaitė, Olegas Moisejenko

Kompozicija „Formų žaismas”
Vilnos vėlimo technika, 53x135cm, 

Vadovė lekt. Birutė Sarapienė



135

Gintarė Juškaitė
Piešinys „Autoportretas“ 

60×40 cm

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



136

Gintarė Juškaitė
Piešinys „Senutės pačiūžos“ 

60×40 cm

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



137

Beatričė Dauknytė 
„Odinė meninė rankinė“

Natūrali galanterinė oda, metalinė furnitūra; siuvimas, montavimas; 39 cm x 27 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



138

Beatričė Dauknytė 
„Stebėti tamsoje“

Odinis dekoratyvinis šviečiantis objektas; Natūrali pamušalinė oda, dekoratyvinės vinutės, matinis 
pergamentinis popierius; formavimas popieriaus mase, odos dažymas; 37 cm x 37 cm, 2016 m.  

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



139

Beatričė Dauknytė 
Odinė klasikinė knyga

Natūrali oda, kartonas, popierius; rišimas ant staklių, reljefo kėlimas, tonavimas anilinu; 
17 cm x 24 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



140

Beatričė Dauknytė 
Odinė knyga „Replika“

Natūrali oda, kartonas, dekoratyvinės vinutės, popierius; reljefo kėlimas, rišimas ant juostelių, odos 
marmuravimas; 16 cm x 22 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



141

Beatričė Dauknytė 
Odinė knyga „Intarsija“

Natūrali oda, kartonas, popierius; rišimas ant staklių, reljefo kėlimas; karštas reljefo kėlimas su 
metaline kliše; 17 cm x 23 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



142

Monika Tamulionytė 
Skulptūrinė stiklo kompozicija „Gorgonės Medūzos aversas ir reversas“

2016 m., 38 x 28 cm, stiklo moliravimas

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė 



143

Monika Tamulionytė 
Stiklo objektas „Buvau, esu, būsiu“

2016 m., 32 x 50,5 cm, vitražas

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė 



144

Monika Tamulionytė 
Stiklo objektas „Deivė Nikė“

2017 m., 37 x 25 cm, stiklo moliravimas

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė 



145

Monika Tamulionytė 
Stiklo objektas „Atėnė“

2017 m., 35 x 23 cm, stiklo moliravimas

Vadovė lekt. Sigita Grabliauskaitė 



146

Monika Jonauskaitė  
Dekoratyvinis odinis šviečiantis objektas „NŠO“

Oda, popieriaus masė, anilino ir akrilo dažai, metalinė furnitūra, skersmuo: 34 cm, 2016 m.

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



147

Monika Jonauskaitė 
Knyga – vokas

Oda, popierius, kartonas, metalinė furnitūra, 24x17x2 cm, 2016 m.

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



148

Monika Jonauskaitė  
Knyga – replika

Oda, popierius, kartonas, 24x17x2 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



149

Monika Jonauskaitė 
Klasikinė rankinė

Oda, metalinė furnitūra 25x22x6 cm, 2016 m. 

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



150

Laura Ruibavičiūtė  
Odinis interjero akcentas „Kaukė“ 

50x50 cm. Batika, reljefas

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



151

Laura Ruibavičiūtė 
„Auto portretas“ 

A2 formatas, grafika tušinuku

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



152

Laura Ruibavičiūtė 
Knygučių komplektas „Driežiukas“ 

11x10x4 cm. 4 vnt., ilgas dygsnis

Vadovė lekt. Lolita Grabauskienė



153

Gintė Bžozinskaitė 
Medžio objektas „Prisiminti“
Medis, metalas. 45x25x12 cm



154

Santa Miezite  
„Compote“

Colored linocut, 50x70 cm



155

Agate Ignatoviča 
„Iedomu tēli“ / „Fictional Characters“ 

2016, woodcut, 70x50 cm



156

Diāna Apele  
„Dubultā saule I“/ „Double Sun I“ 

2015, paper, author technique, 70x50 cm



157

Diāna Poševa 
„Melnais putns“/ „The Black Bird“ 

2016, paper, linocut, 70x50 cm



158

Ilze Kukule  
„Sajūti pasauli“/ „Feel The World“ 
2016, paper, Colography, 70x50 cm



159

Nataļja Losāne
„Dzīvība”/ „Life“

2015, paper, colored linocut, 70x50 cm



160

Aiva Titova  
„There in the distance“ 

Linocut, 50x70 cm



161

Laura Greize
Colorful colography „Latgales rudens“/ „Autumn in Latgale“ 

29,7 × 42 cm



162

Kristina Tribrate  
„Nuts/Plum“ 
29,7 x 42 cm 



163

Darja Kostianova 
Piešinys „Moliūgo sapnas“ 

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



164

Jonas Jakštas  
Paveikslas „Anonimas“

120x100 cm



165

Jonas Jakštas
Paveikslas „Dualumas“

70x50 cm



166

Jonas Jakštas  
Paveikslas „Predator“

80x60 cm



167

Jonas Jakštas
Paveikslas „Moteris su skėčiu“

60x40 cm



168

Jonas Jakštas  
Paveikslas „Puolęs angelas“

50x35 cm



169

Jonas Jakštas
Paveikslas „Moteris“

50x30 cm



170

Šarūnas Valevičius  
Paveikslas „Noras“

2016 metai, atlikta namuose ant popieriaus, įrėminta su paspartais po stiklu



171

Aurimas Gūra
„Apmastymas“ 
31,5x41,5 cm



172

Aurimas Gūra
„Palaima“ 

41,5x31,5 cm



173

Aurimas Gūra
Piešinys ,,Praeities prisiminimai“

70x49,7 cm

Vadovė lekt. Birutė Šležienė



174

Aistė Černiauskaitė  
Tapyba ant sienų



175

Šarūnas Kvietkus 
„Atspindžiai“

36x24mm/19,8x28.7cm/32,5x42,5cm(9) Sidabro želatinos atspaudas, 2017 m.

Vadovas lekt. Petras Saulėnas



176

Julija Špakovaitė  
2 nuotraukų serija „Saulėlydis“

A3 formatas



177

Gabrielė Naciūtė 
„Stance“ automobiliai 

Nuotraukose automobiliai, kurie yra patobulinti/ modifikuoti pagal „Stance“ automobilių stilių. 
Nuotraukos berėmiuose rėmeliuose, 30x45 cm



178

Neringa Jankauskaitė  
Vieno modelio nuotrauka ir kolekcijos informacinis plakatas 

 

 

 

 

 

Kolekcija “GYVENIMO RATAS” 
Ši kolekcija inspiruota gamtos vaizdų ir besikartojančio gyvenimo ciklo.  Kuriant kolekciją buvo sujungta praeitis ir dabartis.  Kolekcijoje dominuoja natūralios spal-
vos sutinkamos gamtoje, joms išgauti buvo panaudotas dažymas natūraliomis  priemonėmis. Kolekciją sudaro septyni modeliai— tai drabužiai moterims ir vyrams  (20 
–35  metų amžiaus kategorijai) ir vaikams (5—6 metų amžiaus).  Kolekcija kurta vasaros sezonui, todėl siekta sukurti patogius,  tinkančius šiltajam metų laikui drabu-
žius. Atsižvelgiant į tai buvo pasirinkta natūralaus lino medžiaga. 
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179

Greta Zokaitytė 
Galvos apdangalo interpretacija

Vadovė lekt. Olesė Kekienė



180

Viktorija Darčianovaitė  
3D objektas „Pražydusios mintys“

23x25 cm

Vadovas lekt. Alvydas Jonaitis



181

Grybauskaitė Evelina 
3D objektas „Ežiukas rūke“

30x50 cm

Vadovas lekt. Alvydas Jonaitis



182

Malinauskaitė Emilija Marija 
3D objektas „Olimpo taurė“
metalas, 3900 mm, 2017 m.

Vadovas lekt. Alvydas Jonaitis






