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PRATARMĖ 

 

Pristatome naują mokslinių straipsnių leidinį „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės 

gerinimas: situacija ir perspektyvos 2021“. 

Mokslinių straipsnių leidybos poreikį paskatino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pokyčiai, 

siejami su inovacijomis, naujomis technologijomis, naujų empirinių tyrimų rezultatų sklaidos galimybėmis.  

Šis leidinys – tai Pedagogikos katedros bendradarbiavimo su absolventais, darbo rinkos atstovais ir 

kitų aukštųjų mokyklų pedagogų rengimo specialistais bei ilgamečiais partneriais rezultatas. 

Moksliniai straipsniai parengti remiantis 2021 metų pavasarį apgintais baigiamaisiais  darbais, kurie 

buvo recenzuoti ir kvalifikacinės komisijos įvertinti teigiamai. Taip pat šie straipsniai yra peržiūrėti 

mokslinio komiteto. Leidinys yra recenzuotas. 

 

Mokslinių straipsnių leidinyje pateikiamos 5 publikacijos, kuriose aptariamos  šios temos: 

 

• Laisvi kūrybiniai žaidimai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

Straipsnyje teigiama, kad laisvas kūrybinis žaidimas yra esminis ankstyvojo amžiaus vaiko 

mokymosi elementas,  kuriame naudojamas vienas ar keli jutimai.  Jau ankstyvame amžiuje vaikai 

automatiškai tyrinėja maistą, jo struktūrą ir kartais pojūčiai leidžia arba trikdo mėgautis maistu toliau. Visa 

tai yra mažų vaikų įtraukimo ir ugdymosi pradžia, naudojant visus jutimus, kad atrastų pasaulį. Kaip teigia 

D. Le Breton (2016), „pojūčiai yra tarpininkas tarp vaiko ir pasaulio“.  Pasak C. Patch, (2020), „nors kasdien 

vaiką supa jutiminis dirgiklis, galime ir toliau palaikyti jų vystymąsi skatinant atvirą, kūrybišką, 

netvarkingą žaidimą“. 

 

• Lytiškumo ugdymo svarba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje išlieka problema, kurią lemia visuomenės įsitikinimai, 

pedagogų kompetencijos ir ugdymo rekomendacijų trūkumas. Pedagogų nuomonės apie lytiškumo ugdymo 

svarbą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tyrime analizuojama,  ar pedagogai turi žinių, įgūdžių ir 

kompetencijos ugdyti lytiškumą, kokius metodus taiko, kokie sunkumai iškyla.  

 

• Pedagogų požiūris į ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių ugdymo(si) būdus 

Straipsnyje atskleidžiamas pedagogų požiūris į ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių 

vertybių ugdymą(si),  pristatomi esminiai tyrimo rezultatai: dorovinės vertybės traktuojamos kaip 

reikšmingas, daugialypis bei sudėtingas fenomenas, kuris veikia žmogaus elgesį bei daro svarbią įtaką 

jo gyvenimui. Tiesa, gėris, grožis, meilė, pagarba, sąžiningumas, pasitikėjimas yra pagrindinės 

dorovinės vertybės klasifikacijos sistemose bei reikšmingiausios asmenybės ugdymui. Ikimokyklinis 

amžius yra tinkamiausias metas dorovinių vertybių ugdymui(si), nes šiuo laikotarpiu yra labai aktualu 

ir svarbu formuoti pagrindines dorovines asmens savybes.  

 

• Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – prielaida sėkmingesnei ankstyvojo amžiaus vaikų 

adaptacijai grupėje 

Kaip sklandžiai ir sėkmingai įgyvendinti adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ankstyvojo 

amžiaus vaikų grupėje yra nuolatinis pedagogų ir tėvų paieškų laukas. Galima manyti, kad pedagogų 

profesinis pasirengimas, jų motyvacija  ir tėvų pastangos parengti vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigai bei 

nuolatinis bendradarbiavimas, sukurtų prielaidas sėkmingesnei vaikų adaptacijai grupėje. Todėl šiame 

straipsnyje aptariamos ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos strategijos grupėje ir siekiama nustatyti tėvų 

ir pedagogų bendradarbiavimo dermę ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu.  

 

• Veiksniai, lemiantys sėkmingą kitakalbių vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

Straipsnyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai atskleidžiantys Jonavos rajono ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogų nuomonę apie veiksnius, lemiančius sėkmingą kitakalbių vaikų adaptaciją ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje bei su kokiais sunkumais susiduria pedagogai, ugdydami kitakalbius vaikus.  
 



Tikimės, kad šiame mokslinių straipsnių leidinyje pateiktos publikacijos padės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams, šių specialistų rengėjams bei darbdaviams atsakyti į aktualius 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klausimus. 

 

 

                 Soc. m. dr. Sigita Saulėnienė 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

LAISVI KŪRYBINIAI ŽAIDIMAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE 

 

Aušrinė Karpavičiūtė-Korickienė, vadovė lekt. Edita Dulkinienė 

Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Ikimokyklinio ir prešmokyklinio ugdymo studijų programa 

 

Anotacija. Straipsnyje pateikiamas empirinis tyrimas, atskleidžiantis, kad prie besikeičiančio pasaulio keistųsi ir požiūris į vaikų 

ugdymą(si) ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, atsirastų kuo daugiau laisvų kūrybinių žaidimų, kurie skatintų vaikus tapti 

savarankiškesniais, kūrybiškais, iniciatyviais. Laisvi kūrybiniai žaidimai yra vertinami ir pripažįstamas tokių žaidimų 

pritaikomumas bei nauda vaikams nuo šešių mėnesių iki šešerių metų ir vyresniems, taip pat vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

Raktiniai žodžiai: euristinis žaidimas, kompetencija, laisvas kūrybinis žaidimas, pažinimas, pojūtis. 

 

ĮVADAS 

Temos aktualumas. Sparčiai keičiantis visuomenei bei 

technologijoms, keičiasi požiūris į vaiko ugdymą(si) 

ikimokyklinėse įstaigose. (ŠMM Švietimo aprūpinimo 

centras, 2015 m.). Laisvais kūrybiniais žaidimais domisi 

daugelio sričių mokslininkai. S. Mainstone-Cotton 

(2017) teigia, kad laisvas kūrybinis žaidimas yra esminis 

ankstyvojo amžiaus vaiko mokymosi elementas. Tai yra 

žaidimas, kuriame naudojamas vienas ar keli jutimai.  

Jau ankstyvame amžiuje vaikai automatiškai tyrinėja 

maistą, jo struktūrą ir kartais pojūčiai leidžia arba trikdo 

mėgautis maistu toliau. Visa tai yra mažų vaikų 

įtraukimo ir ugdymosi pradžia, naudojant visus jutimus, 

kad atrastų pasaulį. Kaip teigia D. Le Breton (2016), 

„pojūčiai yra tarpininkas tarp vaiko ir pasaulio“.  Pasak 

C. Patch, (2020), „nors kasdien vaiką supa jutiminis 

dirgiklis, galime ir toliau palaikyti jų vystymąsi skatinant 

atvirą, kūrybišką, netvarkingą žaidimą“. M. Watts 

(2020) išskiria savisaugos naudą tokio tipo žaidime - 

saugus elgesys ir rūpinimasis savimi bei kitais, išbandant 

išteklių galimybes, yra svarbus momentas laisvame 

kūrybiškame žaidime. Autorė taip pat pabrėžia elgesio, 

emocijų valdymą ir formavimą, kai vaikai patiria 

nusivylimą, nesėkmę. C. Patch (2020) išskiria fizinį 

vystymąsi teigdamas: „Vaikas gali tiek daug išmokti 

žaisdamas, kai vaikai semia ir pila įvairius išteklius, jie 

tobulina savo smulkiąją motoriką, rankų ir akių 

koordinaciją bei ankstyvo matavimo koncepcijas“. S. 

Mainstone-Cotton (2017) teigia, kad laisvas kūrybinis 

žaidimas teikia galimybę tyrinėti, atrasti ir 

eksperimentuoti. Žaidimas padeda vaikui augti 

pasitikinčiu savimi ir suteikia galimybę išbandyti naujus 

dalykus. Laisvas kūrybinis žaidimas taip pat yra puikus 

būdas stiprinti prieraišumą tarp tėvų/globėjų ir vaiko. 

Analizuojant mokslinę literatūrą pastebėta, jog nėra 

vienos laisvų kūrybinių žaidimų tikslios apibrėžties, 

tačiau išskiriamas tam tikras žaidimų pobūdis: vieni 

autoriai įvardija jutimu pagrįstus žaidimus (angl. sensory 

play), kiti autoriai įvardija kaip „netvarkingą žaidimą” 

(angl. messy play), dar kiti - „laisvą nevaržomą 

žaidimą“(angl. free unfettered play) ar „euristinį 

žaidimą“(angl. heuristic play). Tačiau šiame straipsnyje 

bus naudojamas vienas konkretus apibrėžimas, kuris 

apima visų šių žaidimų pobūdį - tai laisvas kūrybinis 

žaidimas. Nors laisvi kūrybiniai žaidimai analizuojami 

įvairiais aspektais, tačiau mažai yra informacijos, 

atskleidžiančios vaikų pasiekimus/gebėjimus taikant 

laisvus kūrybinius žaidimus ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

Tyrimo problema. Kokie vaikų ugdymo(si) 

pasiekimai/gebėjimai taikant laisvus kūrybinius 

žaidimus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje? 

Tyrimo objektas. Laisvi kūrybiniai žaidimai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Tyrimo tikslas. Atskleisti vaikų pasiekimus/gebėjimus 

taikant laisvus kūrybinius žaidimus ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje. 
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Tyrimo uždaviniai:  

1. Apibrėžti natūralių maistinių bei gamtinių 

medžiagų svarbą laisvų kūrybinių žaidimų 

procese ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.   

2. Atskleisti pedagogų požiūrį į vaikų ugdymo(si) 

pasiekimus/gebėjimus taikant laisvus kūrybinius 

žaidimus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Tyrimo metodai:  apklausa žodžiu (struktūrizuotas 

interviu), gautų duomenų kokybinė analizė. 

TYRIMO ORGANIZAVIMAS IR REZULTATŲ 

INTERPRETACIJA 

2021 metų  vasario - balandžio mėnesiais buvo atliktas 

užsakomasis empirinis tyrimas. Tyrimas vyko Kauno 

lopšelyje – darželyje „X”, kuriame veikia 2 ankstyvojo 

amžiaus grupės, 6 ikimokyklinio amžiaus grupės bei 3 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje dirba 17 

pedagogų. Užsakomajam empiriniam tyrimui buvo 

pasirinktas kokybinio tyrimo metodas- apklausa žodžiu 

(struktūrizuotas interviu), skirta pedagogams. Empirinio 

tyrimo metu buvo pateikiama dešimt pagrindinių 

klausimų su keliais patikslinamais klausimais, kurių 

metu buvo siekiama išsamiai atskleisti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimus/gebėjimus taikant 

laisvus kūrybinius žaidimus, išsiaiškinti pedagogų 

požiūrį į laisvus kūrybinius žaidimus, kaip pedagogai 

vertina maisto produktų, gamtinės medžiagos 

panaudojimą ugdymo procese, kaip vertina žaidimą ir jo 

svarbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, kaip supranta 

laisvus kūrybinius žaidimus, kokias veiklas sieja su 

minėtais žaidimais ir įgyvendina ugdymo įstaigoje. 

Pedagogų apklausos rezultatai. Siekiant išsiaiškinti, 

kuo svarbi natūrali gamtinė medžiaga vaiko ugdymo(si) 

procese, pedagogai atsakė: „Tai pažinimas su gamta. 

Viską, ką galime rasti“, ,,Svarbu, kad vaikas kuo daugiau 

pats paliestų. Gamtinės medžiagos ieškojime svarbu 

bendravimas, kūrybiškumas“, ,,Vaikai mokosi taisyklių 

laikytis, susitarimų“, „Leidžia tyrinėti plačiau... Tai 

išlaisvina vaiko vaizduotę“, „Svarbi tuo, kad susipažįsta 

gyvai. Gali liesti, tyrinėti, uostyti“,  „Vaikas susipažįsta 

su gamta ir jį supančiu pasauliu. Lavinama smulkioji ir 

stambioji motorika“.  

Pedagogai teigiamai vertina natūralios gamtinės 

medžiagos panaudojimą vaikų ugdymo procese. 

Informantai apibūdina gamtinės medžiagos 

prieinamumą, poveikį sveikatai, natūralumą, 

reikšmingumą vaikų ugdymui ir pasiekimams. Todėl 

galima daryti prielaidą, kad gamtinė medžiaga vaikų 

ugdymo procese yra neatsiejama ir  vaikai gali pajausti 

natūralią gamtinę medžiagą visais penkiais pojūčiais.  

Siekiant atskleisti, kokios pirmos asociacijos Jums kyla 

kalbant apie laisvus kūrybinius žaidimus, pedagogai 

akcentavo, kad: „Pedagogas yra stebėtojas, nesikiša į 

laisvų kūrybinių žaidimų procesą“, „Vaizduotės 

žaidimai, naratyviniai žaidimai bei kiti žaidimai, kurie 

ugdo vaikų kūrybiškumą“, „Pasirinktas priemones 

naudoja kūrybiškai, nebūtinai pagal paskirtį“, „Vaikai, 

gebantys žaisti savarankiškai, kuria savaiminius-

vaidmeninius žaidimus, pritraukia į savo žaidimus ir 

kitus grupės vaikus“. 

Apibendrinus turimus duomenis galime teigti, kad 

pedagogai laisvus kūrybinius žaidimus supranta kaip 

savaimines, savarankiškas vaikų pasirinktas veiklas, 

kuriose vaikai patys renkasi veikimo būdą, siužetą, 

priemones, o pedagogo vaidmuo yra tik stebėtojas. Šie 

žaidimai pedagogams kelia asociacijas: vaikų 

savarankiška, kūrybiška, inicijuota veikla. Todėl galima 

daryti prielaidą, kad laisvi kūrybiniai žaidimai yra 

naudojami vaikų ugdymo procese.  S. Gascoyne (2018) 

teigia, kad žaidimas, kurio pagrindą sudaro bandymas, 

tyrimas, eksperimentavimas, visais net ir netikėčiausiais 

būdais naudojant jutimus, kuomet dalyvauja suaugęs 

kaip stebėtojas arba įsitraukia pats, bet procesui neturi 

įtakos, ir yra laisvas kūrybinis žaidimas. Norint patirti 

sėkmę žaidžiant laisvus kūrybinius žaidimus, reikia žinoti 

tokio žaidimo esminius elementus ir etapus. 

Į klausimą,  kaip pedagogai vertina veiklas, kuriose 

vaikai tyrinėja įvairius maisto produktus, visi pedagogai 
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atsakė: „Teigiamai, labai svarbu ankstyvajame amžiuje 

patirtinis ugdymas“, „Gerai, pati dažnai naudoju grupėje 

su vaikais, jiems tai labai puikiai sekasi ir jie noriai 

dalyvauja veiklose“, „Manau teigiamai, vaikai 

susipažįsta su maisto produktais per įvairias veiklas, 

aktyviai dalyvauja kūrybiniuose žaidimuose“, „Duoda 

daug naudos vaikui, nes gali ne tik tyrinėti, liesti, ragauti, 

uostyti, bet ir įvertinti savaip tą produktą, pasakyti apie 

jį savo nuomonę“,  „Nuo mažų dienų vaikas susipažįsta 

su sveiku gyvenimo būdu, sveikomis daržovėmis, fiziniu 

aktyvumu“. 

Apibendrinant galima teigti, kad visi pedagogai 

teigiamai vertina veiklas, kuriose naudojami maisto 

produktai. Toks vertinimas kilo iš teigiamos pedagoginės 

darbo patirties, pavyzdžiui, maisto produktų 

pritaikomumas kūrybiniuose darbeliuose, maisto 

gaminimas ir susipažinimas su virtuvės įranga, 

teigiamos vaikų emocijos, greičiau ir sėkmingiau 

išmokstamos su maistu susijusios žinios, vaikų patirties 

lavinimas. Taip pat pedagogai išsako tokių veiklų 

teigiamą naudą vaikų mitybai, sveikam gyvenimo būdui. 

Taip pat ir mokslininkai P. Dazeley, & C. Houston-Price 

(2015) teigia, jog įvairios su maistu ar maisto produktais 

susijusios veiklos „padidina norą išbandyti įvairesnius 

maisto produktus, o jutiminio pobūdžio žaidimai 

palengvina sveiko maisto įtraukimą į vaikų mitybą“. 

Interviu metu informantų paklausus, kokius 

pasiekimus/gebėjimus vaikas lavina/ugdo(si) žaidžiant 

laisvus kūrybinius žaidimus, nurodė: „Komunikacinė, 

meninė, sveikatos saugojimo, pažinimo, socialinė“, 

„Kalbos raida – sakytinė kalba. Pasaulio pažinimas. 

Meninė saviraiška – fantazija. Bendradarbiavimo“, 

„Socialinius, bendravimo vienas su kitu. Kalbinius. 

Kūrybiškumas. Individualumas kiekvieno atsiskleidžia“, 

„Aplinkos pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, 

tyrinėjimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo“, 

„Kūrybiškumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, 

aplinkos pažinimas, santykiai su bendraamžiais, 

vaizduotė, problemos sprendimai, loginis mąstymas, 

kritinis mąstymas“, „Komunikaciniai, pažintiniai, 

motorika, kalba, vaizduotė, vertybės, taisyklių 

laikymasis“, „Visapusiškai vaikas ugdosi įvairiose 

srityse“. 

Apibendrinant galima teigti, kad pedagogai įvardina 

įvairius pasiekimus/gebėjimus, kuriuos gali ir įgyja 

vaikai žaisdami  laisvus kūrybinius žaidimus. 

Informantai įvardino 6 skirtingas pasiekimų sritis:  

meninė raiška, sakytinė kalba, kūrybiškumas, aplinkos 

pažinimas, santykiai su bendraamžiais, mokėjimas 

mokytis. Teorinėje dalyje nagrinėta literatūra atskleidė, 

kad laisvi kūrybiniai žaidimai siejami su pažintiniu ir 

fiziniu vaikų vystymuisi, išskiriant pasiekimų sritis: 

fizinis aktyvumas, kalba ir klausymas, kūrybiškumas, 

tyrinėjimas, aplinkos pažinimas, elgesio ir emocijų 

valdymas, skaičiavimas ir matavimas, savisauga, 

savigarba, todėl galima teigti, kad pedagogai supranta, 

kokius pasiekimus gali įgyti vaikai žaidžiant laisvus 

kūrybinius žaidimus.  

Pedagogų apklausos žodžiu (interviu) tyrimas, atliktas 

ikimokyklinėje įstaigoje „X“ atskleidė: 

• Pedagogai vaikų galimybę pažinti supantį 

pasaulį sieja su tyrimine, eksperimentine veikla, 

tačiau pojūčiais pagrįstų veiklų neįvardina. 

• Pedagogai pripažįsta priemonių įvairovės svarbą 

vaikų pažinimo procese. 

• Pedagogai teigiamai vertina gamtinės 

medžiagos panaudojimą ugdymo procese ir sieja 

gamtinę medžiagą su sveikata, natūralumu, 

reikšmingumu vaikų pasiekimams. 

• Pedagogai pritaria maisto produktų naudojimui 

ikimokyklinio ugdymo procese ir patys naudoja 

maisto produktus ugdomosiose veiklose.  

• Pedagogai pritaria, kad žaidimas yra vienas 

svarbiausių ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo(si) būdų ir teigiamai vertina žaidimų 

daromą naudą vaikų raidai. 
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IŠVADOS 

1. Atlikus empirinį tyrimą ir gauti kokybinio tyrimo 

rezultatai parodo, kad pedagogai vertina natūralios 

gamtinės medžiagos bei maisto produktų 

panaudojimą   vaikų ugdymo procese. Informantai 

apibūdina gamtinės medžiagos prieinamumą, poveikį 

sveikatai, natūralumą, reikšmingumą vaikų ugdymui 

ir pasiekimams, taip pat laisvų kūrybinių žaidimų 

procese šias medžiagas gali pajausti visais penkiais 

pojūčiais.  

2. Laisvi kūrybiniai žaidimai suprantami kaip 

savaiminės, savarankiškos vaikų pasirinktos veiklos, 

o suaugusieji yra tik stebėtojai. Pedagogai įvardija 

laisvų kūrybinių žaidimų sampratą, esminius 

elementus, su minėtais žaidimais sieja veiklas, kurios 

neturi įvairesnės jutiminės įvairovės taikant laisvus 

kūrybinius žaidimus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 
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LYTIŠKUMO UGDYMO SVARBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE 

Vaida Cironkienė1, Edita Ivinkina2 

Kauno kolegija 

 
Anotacija. Lytiškumo ugdymas turi prasidėti ankstyvame vaiko amžiuje, kad būtų vystomos palankios sveikatai, 

tarpasmeniniams santykiams ir šeimai vertybės, mažėtų pavojingo elgesio rizika. Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje 

išlieka problema, kurią lemia visuomenės įsitikinimai, pedagogų kompetencijos ir ugdymo rekomendacijų trūkumas. Pedagogų 

nuomonės apie lytiškumo ugdymo svarbą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tyrime analizuojama,  ar pedagogai turi žinių, įgūdžių 

ir kompetencijos ugdyti lytiškumą, kokius metodus taiko, kokie sunkumai iškyla.  

Reikšminiai žodžiai:  ikimokyklinis amžius, vaikai, lytiškumo ugdymas, vaikų seksualumas 

 

Įvadas 

Lytiškumas yra jautri ir sudėtinga sritis, yra įvairių 

nuomonių, kaip jis formuojasi individuose, koks jo 

vaidmuo visuomenėje (Chapman, 2016). Vaikas 

pirmuosius savasties atradimus padaro per savo kūną. 

Lytiškumas - tai nuoseklus procesas, kuris prasideda dar 

vaikystėje ir progresuojant nusitęsia į paauglystę bei 

suaugusius metus (Fraiberg, 2017). Lytiškumo ugdymas 

– tai kasdieninės veiklos, kai tėvai, globėjai ir mokytojai 

atsako į vaiko klausimus, susijusius su lytiškumu, valdo 

ir formuoja jų elgesį (Martin, Bobier, 2016). 

Asmenybės psichika, jausmų pasaulis pradeda 

formuotis nuo pat gimimo, todėl lytiškumo raišką ir 

rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo ypatumus būtų 

tikslinga išskirti įvairiais amžiaus tarpsniais (Ustilaitė, 

2008). Į vaikus orientuotas ankstyvasis lytiškumo 

ugdymas yra svarbus vaikų augimui ir vystymuisi, tai ne 

tik tėvų, bet ir pedagogų atsakomybė. Tačiau kai kurie 

ankstyvosios vaikystės ugdytojai neturi žinių ir nėra 

psichologiškai pasirengę diskutuoti su vaikais apie 

lytiškumą (Cheung, Kwan, Yim, 2020). L. Jaruševičienė 

ir L. Valius (2005), rašydami apie jaunų žmonių lytinę ir 

reprodukcinę sveikatą, teigia, kad Lietuvoje ugdymo 

institucijos lytiškumo ugdymui skiria nepakankamai 

dėmesio. Pedagogai vengia įvardinti žodžius, susijusius 

su lytiškumo temomis, stengiasi jų išvengti. Tai rodo šių 

 
1 Vaida Cironkienė, Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo studijų programos absolventė, socialiniai mokslai, edukologija 
2 Edita Ivinkina, Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

studijų programos lektorė (vadovė), socialiniai mokslai, edukologija 

temų stigmatizaciją, kuri kyla dar iš ankstyvojo 

auklėjimo/ugdymo. Pasaulio sveikatos organizacija 

pabrėžia, kad jei vaikai negauna pakankamai žinių ir nėra 

formuojamas jų suvokimas apie lytiškumą ir seksualumą 

nuo mažų dienų, jiems kyla įvairių rizikų susijusių su 

neatsakinga lytine elgsena, seksualiniu smurtu ir kitomis 

problemomis (WHO, 2007).  

Vaikų sveikos gyvensenos ir lytiškumo ugdymuisi 

didelę įtaką daro ugdytojo kompetencija. Pedagogas yra 

tas asmuo, kuris formuoja vaiko sveikos gyvensenos 

supratimą, įgūdžius ir įpročius bei vertybinį požiūrį į 

save ir aplinkinius. Taigi, pedagogas, kuris neturi 

reikiamos kompetencijos, įgūdžių, jo turimas požiūris 

yra netinkamas, kenčia ir ugdymo kokybė. Atlikus 

mokytojų kompetencijos vertinimo tyrimą, nustatyta, 

kad net 63,3 proc. mokytojų nepakanka kompetencijos ir 

žinių kaip vaikus ugdyti rengimo šeimai ir lytiškumo 

klausimais (Gudžinskienė, Česnavičienė, (2013). A. 

Giniotaitės (2018) atlikto tyrimo taip pat  rezultatai 

atskleidė, kad: „[...] mokytojai neturi bendros lytiškumo 

ugdymo sampratos. Mokytojai arba nėra susipažinę su 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrąja programa, arba ją vertina skeptiškai, kaip 

neatitinkančią jų pažiūrų ar nepateikiančią pakankamai 

praktiškai pritaikomų priemonių. Mokykloje diskusijų 

apie lytiškumą, jo ugdymą nevyksta. Mokytojai jaučiasi 
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palikti likimo valiai, teigia neturintys pakankamai 

informacijos, žinių; taip pat bijo visuomenės, tėvų, 

kolegų reakcijos, kalbant lytiškumo temomis.“ Tai rodo 

didelę problemą, kurios nesprendžiant negalima tikėtis 

efektyvaus ir kokybiško vaikų ugdymo lytiškumo 

klausimais. Būtina nuo pat mažens įdėti tinkamas ir 

pakankamas pastangas ugdant vaiko seksualumą ir 

suteikti visą reikiamą informaciją lytiškumo klausimais.  

Tyrimo problema. Ar ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje vaikų lytinis ugdymas yra formuojamas 

kryptingai taikant numatytas priemones? Ar pedagogai 

turi pakankamai žinių ir gebėjimų tinkamam 

ikimokyklinio amžiaus vaikų lytiniam ugdymui? 

Tyrimo objektas - lytiškumo ugdymo svarba 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Tyrimo tikslas – atskleisti lytiškumo ugdymo svarbą 

ikimokykliniame amžiuje  

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atskleisti lytiškumo svarbą ir teorines lytiškumo 

ugdymo galimybes ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

2. Ištirti pedagogų požiūrį į lytiškumo ugdymą 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Tyrimo metodai: 

Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, 

statistinė duomenų analizė  

 

1. Lytiškumo ugdymo svarba ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje 

 

Pasaulio sveikatos organizacija (2006) lytiškumą 

apibrėžia kaip požiūrį, elgesį ir vertybes, susijusias su 

lytimi, seksualine tapatybe, erotika, malonumu, 

intymumu, noru daugintis. Lytiškumas yra neatsiejamas 

nuo seksualinės sveikatos, kuri yra apibūdinama kaip 

gebėjimas mėgautis seksualiniu ir reprodukciniu elgesiu, 

laikantis socialinės ir asmeninės etikos principų, jaustis 

laisvam, nejausti gėdos, kaltės ir kitų psichologinių – 

emocinių sunkumų, kurie gali slopinti seksualumą ir 

santykius bei fizinė sveikata (WHO, 2006).  

Lytiškumo ugdymo svarba ikimokykliniame 

amžiuje. Ikimokykliniame amžiuje vaiką labiausiai 

veikia aplinkos veiksniai, formuojasi jo požiūris, kuris, 

tikėtina, išsilaikys visą gyvenimą. Siekiant, kad vaiko 

asmenybės pagrindai susiformuotų tinkamai, jam reikia 

pagalbos iš išorės, šalia esančių artimųjų ir pedagogų. 

Viena iš vaikystėje besiformuojančių sričių yra savo 

lyties pažinimas. Vaikystės patirtys, socialinė aplinka, 

kultūra ir lytiškumo raiška vaikystėje lemia tai, kad kai 

kurie suaugę asmenys turi daugiau partnerių, seksualinių 

patirčių nei kiti (Oliver ir Hyde, 1993). Tėvų supratimas 

apie jų atliekamą vaidmenį asmeniniame vaikų 

tobulėjime  taip pat veikia vaikų lytiškumo vystymosi 

procesus. Manoma, kad vaikas, kuris yra mokomas apie 

lytiškumą pagal amžiaus etapus, bus stabilesnis 

santykiuose su priešinga lytimi vėlesniame gyvenime 

(ElShaieb et al., 2009).  

Lytinis švietimas nuo pat mažų dienų yra būtinas, 

norint paruošti jaunimą lytiškumo klausimais ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos paprastai sutinka, kad 

būtinas tam tikras planuotas lytinis švietimas nuo mažens 

(Greenberg et al, 2016). Vis dėlto, švietimo ekspertai 

dažniausiai ginčijasi dėl vaikų amžiaus, nuo kurio vaikai 

turėtų pradėti mokytis, taip pat dėl informacijos kiekio ir 

išsamumo, tačiau daugybės tyrimų apžvelgę autoriai 

įrodė, kad ankstyvas lytinis ugdymas yra naudingas 

jaunų žmonių seksualinei sveikatai ir gerovei (Goldfarb 

ir Lieberman, 2021).  

Lytiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje 

problematika. Lytiškumo ugdymo reikšmė yra 

moksliškai pagrįsta (Goldfarb ir Lieberman, 2021), vis 

dėlto, švietimo sistemos susiduria su įvairiais iššūkiais, 

užtikrinant lytiškumo ugdymą, suteikiant vaikams 

kokybiškas paslaugas – žinias ir mokymą apie jų kūno, 

santykio su kitais ypatybes. Šios problemos, dažniausiai, 

yra lemiamos ne vienos priežasties. Kai kuriais atvejais 
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visuomenės konservatyvumas gali lemti tokio ugdymo 

stoką, kartais aiškios švietimo sistemos, struktūros ir 

programos nebuvimas, nesutarimas tarp visuomenės 

narių, koks tai švietimas turėtų būti, taip pat gali 

pasitaikyti ir lytiškumo ugdymo spragų dėl pedagogų 

nepakankamo pasirengimo ar nepakankamos 

kompetencijos mokyti vaikus. Beveik visų išsivysčiusių 

šalių mokyklų sistemos turi tam tikrą lytinį švietimą, 

tačiau nagrinėjamų klausimų pobūdis ir lytinio ugdymo 

pradžia labai skiriasi (Martin, Bobier, 2016; Panchaud et 

al., 2019).  

Analizuojant ugdymo programų ir vaidmenų 

pasiskirstymo problematiką, tikslinga paminėti Lietuvos 

Respublikos „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrąją programą“, kuri buvo 

patvirtinta 2016 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos. Šios programos paskirtis yra 

„užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo 

ugdymą bei rengimą šeimai mokykloje, prisidėti prie 

vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir 

sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių 

ir šeimos srityse.“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija, 2016). Ši programa yra pagrįsta 

bendradarbiavimu tarp šeimos, pedagogų ir visuomenės, 

kad ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai 

būtų informuojami, mokomi lytiškumo. Programos 

siekiai yra išugdyti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, 

suvokti savo lytinį tapatumą, išmokti tinkamo lytinio 

elgesio, bei suteikti pagrindus sukurti darnią šeimą 

ateityje.  Pažymėtina, kad ši programa yra paremta 

gairėmis, o ne konkrečiais nurodymais, kokios ugdančių 

asmenų funkcijos, pareigos ir kas, kada, kaip turi būti 

dėstoma. Pagal G. Purvaneckienę (2011), koks turinys ir 

kokios temos yra dėstomos vaikui apie lytiškumą 

sprendžia pats pedagogas ir būtent nuo pedagogo 

lytiškumo sampratos, pažiūrų ir kvalifikacijos priklauso 

lytiškumo ugdymo intensyvumas bei kokybė. S. 

Ustilaitė, A. Kalinkevičienė ir V, Juškelienė (2009) 

atlikusios tyrimą apie rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programos įgyvendinimą nustatė, kad 

įgyvendinant šią programą: „egzistuoja daug kliūčių: 

mokymo metodinės  medžiagos trūkumas, 

nepakankamos pedagogų teorinės žinios ir praktiniai 

gebėjimai rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo srityje, 

nepakankamas mokyklos bendruomenės narių 

bendradarbiavimas ir komandinis darbas.“   

Vaikų sveikos gyvensenos ir lytiškumo ugdymuisi 

didelę įtaką daro ugdytojo kompetencija. Pedagogas yra 

tas asmuo, kuris formuoja vaiko sveikos gyvensenos 

supratimą, sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius bei 

vertybinį požiūrį į save ir aplinkinius. Tad,  jei  

pedagogas neturi reikiamos kompetencijos, įgūdžių, jo 

požiūris ir neišmanymas neigiamai veiks ugdymo 

kokybę. G. Purvaneckienė (2011) teigia, jog privaloma 

atkreipti dėmesį į mokytojų kvalifikaciją. Jeigu jos 

trūksta, kyla grėsmė, kad vaikai bus ugdomi, 

vadovaujantis asmeniniais stereotipais, o ne 

patvirtintomis metodikomis. Jau minėto A. Giniotaitės 

(2018) atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad mokytojai 

nepasitiki savo kompetencija kalbėti lytiškumo temomis. 

Kita problema yra susijusi su švietimo sistema ir 

švietimo programomis. Pedagogams trūksta 

informacijos. Mokytojai neturi bendros lytiškumo 

ugdymo sampratos, kadangi jie arba nesupažindinami 

arba skeptiškai vertina Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai programą. Ši programa yra vertinama 

skeptiškai dėl to, kad joje nėra pateikta pakankamai 

praktiškai pritaikomų ugdymo priemonių. Taigi, 

mokytojams trūksta metodinės medžiagos, teorinių žinių 

ir praktinių gebėjimų, kad galėtų įgyvendinti šią 

programą ir tai atlikti kokybiškai (Ustilaitė, 

Kalinkevičienė, Juškelienė, 2009). 

Lytiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje 

galimybės ir priemonės. 

Pedagogas dalyvauja formuojantis vaiko socialumui, 

lytiškumui ir vykstant įvairiems pažinimo ir supratimo 
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procesams, todėl jo turima pozicija lytiškumo 

klausimais, stereotipai ir panašiai persiduoda vaikams 

(Giniotaitė, 2018). Siekiant, kad būtų suformuotas 

tinkamas pedagogų lytiškumo ugdymo supratimas, 

ugdytojas turėtų turėti patirties ugdant vaikų lytiškumą, 

žinių apie programą, politiką, neturėti išankstinio 

nusistatymo, skleisti lyčių lygybę atspindintį požiūrį, 

nenuteikinėti prieš netipinę lytinę raišką, nesielgti 

homofobiškai (Giniotaitė, 2018). Atsižvelgiant į tai, 

svarbu nusistatyti ugdymo principus, kuriais remiantis 

būtų demonstruojamas tinkamas pavyzdys. Pagal B. 

Obelenienę ir K. Pukelį (2009), vaikų lytiškumo 

ugdymas turėtų derėti su kitais mokomais dalykais ir būti 

pagrįstas tokiais principais: 

1) visuminiu požiūriu į žmogų, kurio unikalioje 

prigimtyje nedalomai suvienyti kūniškasis ir 

dvasinis pradai;  

2) skirtingų lyčių asmenų lygiavertiškumu ir 

papildomumu;  

3) lytiškumo raiškos dviejų dimensijų – meilės ir 

prokreacijos – nedalomumu;  

4) žmogaus lytinio potraukio – kaip egzistencinio 

fizinio gėrio, asmens meilės ir kūrybiškumo 

potencijos – samprata;  

5) vaizduotės higiena. 

6) lytinis ir lytiškumo ugdymas turi būti grindžiamas 

žmogaus, kaip vienintelio protingo ir laisvo, 

unikalumo samprata, žmogaus orumu, pagarba 

žmogaus gyvybei; 

7) turi būti atsižvelgiama į ugdytinio amžių, 

subrendimą ir jo unikalumą (dvasines vertybes, 

įsitikinimus, lytį);   

8) šeimos ugdytojų pagrindinio vaidmens 

pripažinimu – tėvai yra svarbiausieji lytinio ir 

lytiškumo ugdymo veikėjai, todėl juos privalu 

supažindinti su lytinio ir lytiškumo ugdymo 

turiniu mokykloje.  

Pažymėtina, kad siekiant kokybiškai išugdyti vaikus, 

pedagogai ir kiti ugdymo įstaigos darbuotojai turi skirti 

pakankamą dėmesį sveikatos žinių įsisavinimui, sveikos 

gyvensenos įgūdžių bei įpročių ugdymui, lytiškumo 

supratimui. Pedagogams apie lytiškumą, principus, bei 

visą kitą reikiamą informaciją turėtų suteikti specialistai 

– šios srities ekspertai – tuo pasirūpinti turėtų ugdymo 

įstaigos. Pedagogai, savo ruožtu, turi ją perteikti ir 

tėvams, „derinti su tėvais sveikatos ugdymo temų 

parinkimą ir informacijos pateikimą tam tikro amžiaus 

ugdytiniams, kad vėliau neiškiltų problemų ar išvengti 

konfliktinių situacijų.“ (Lietuvos švietimo ir mokslo 

ministerija, 2007). Mokytojai turi turėti žinių apie šeimos 

planavimą, sveikų ir darnių santykių sukūrimą, lyčių 

lygybę, apsisaugojimo priemones, biologines ir fizines 

kūno savybes, mokėti bendrauti su vaiku, gebėti 

paaiškinti jam iškilusius klausimus apie lytiškumą, 

gebėti identifikuoti individualius vaiko poreikius, 

pokyčius ir supratimą. Svarbu, kad mokytojas būtų 

atviras įvairiems požiūriams, nesmerktų kitokių, taikytų 

šiuolaikiškus, patrauklius, įtraukiančius metodus, 

skatintų vaikų saviraišką (Burns, Hendriks, 2018). 

Švietimo aprūpinimo centras (2017) teigia, kad 

pedagogai turi gebėti pritaikyti rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo programą pagal vaikų amžių ir 

atitinkamai suformuoti ugdymo tikslus ir uždavinius. Vis 

dėlto, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos 

departamentas 2018 m. pateikė išvadą, kad pedagogų 

turimos kompetencijos rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo klausimais yra nepakankamos, todėl ugdymo 

įstaigos turi užtikrinti pagalbą mokytojui, pasitelkiant 

šios srities specialistus, gilinant pedagogų žinias. 

Kokybiškam sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai 

ugdymo programos įgyvendinimui tikslinga taikyti 

tokius metodus/priemones (Švietimo aprūpinimo 

centras, 2017):  

• Aktyvios veiklos 
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• Projektinės veiklos 

• Atviros diskusijos 

• Kūrybinės užduotys 

• Šiuolaikiškų, inovatyvių, idomių priemonių 

pritaikymas 

• Atsakyti vaikams į visus kilusius klausimus 

• Skatinti mąstyti, analizuoti, domėtis 

• Asmeninis dėmesys vaikui, ryšio užmezgimas 

Užsienio autoriai (Martin et al. 2020) pateikia tokius 

lytiškumo ugdymo metodus, kuriuos tikslinga taikyti 

ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus:  

• žodinis metodas (atviri pokalbiai apie blogus ir 

gerus dalykus bei pasekmes; apie kūną; apie savęs 

ir kitų pažinimą; pasakojimas, aptarimas, diskusija 

– suteikia galimybę perduoti ar gauti informaciją, 

natūraliai bendrauti; pasakų sekimas, knygų 

skaitymas) 

• pažintinis metodas (išvykos į muziejus, ekskursijas 

ir kitas vietas) 

• žaidimo metodas (tradiciniai, kūrybiniai-

vaidmeniniai, statybiniai, vaidybiniai, 

improvizaciniai, didaktiniai ir judrieji),  

• vaizdinis metodas (vaizdinės medžiagos 

demonstravimas, nuotraukų, paveikslėlių rodymas, 

stebėjimas – nukreiptas į vaizdinį formavimą apie 

vaikų ir suaugusiųjų kūną, šeimą, supančią aplinką 

ir pan.) 

• praktinis metodas (vaikų darbai, praktinė veikla, 

tyrinėjimai, stebėjimai, eksperimentavimai) 

• kūrybinis metodas (pvz. piešimas, sudarantis 

sąlygas vaikams kuriant ir įgyvendinant savo idėjas 

susipažinti su žmogaus kūnu) 

Taigi, apibendrinant mokslinės literatūros duomenis 

apie lytiškumo ugdymo kokybės ikimokyklinio amžiaus 

vaikams užtikrinimo galimybes, siekiant užtikrinti 

sklandų, kokybišką, nenutrūkstamą ugdymą, pastebėta, 

kad yra svarbu: 

1. Sudaryti praktiškai pritaikomą lytiškumo 

ugdymo programą (atsižvelgiant į tėvų, vaikų, 

bendruomenių poreikius) ir palankias sąlygas jai 

įgyvendinti; 

2. Suteikti ekspertinę paramą ir kompetencijų 

ugdymo galimybes pedagogams; 

3. Skirti tinkamas ir pakankamas mokymo 

priemones pedagogams; 

4. Skatinti teigiamą ir tinkamą pedagogų požiūrio 

apie lytiškumą formavimąsi ir jo perteikimą 

vaikams per asmeninį pavyzdį; 

5. Užtikrinti vaikams saugią, artimą ir palankią 

ugdymosi aplinką; 

6. Pedagogams, tėvams ir valstybinėms 

institucijoms bendradarbiauti kuriant, 

įgyvendinant ir tobulinant vaikų lytiškumo 

ugdymo procesus. 

 

Lytiškumo ugdymo galimybių ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje tyrimo rezultatai 

 

Tyrimo organizavimas ir eiga. Siekiant nustatyti, ar 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose situacija atitinka 

aprašytą literatūroje, atliktas kiekybinis tyrimas, 

patogiosios atrankos būdu apklausiant visus sutikusius 

dalyvauti tyrime pedagogus. Apklausa – anoniminė. 

Tyrime, vykdytame 2021 m. kovo – balandžio mėn. 

dalyvavo 89 pedagogės, dirbančios ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. Remiantis mokslinėje literatūroje 

aptartais lytiškumo ugdymo aspektais ir problematika 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose suformuotas tyrimo 

klausimynas,  sudarytas iš 13 klausimų. Atsakant į 

klausimus buvo prašoma pasirinkti vieną ar kelis 

tinkamus variantus, arba atsakymus sužymėti pagal 

svarbą. 

Siekiant įvertinti pedagogų požiūrį apie tai, koks yra 

lytiškumo ir seksualumo ugdymo poreikis ikimokyklinio 

amžiaus vaikams, tyrime dalyvavusiems respondentams 
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buvo pateiktas klausimas su teiginiais, kuriuos jie turėjo 

suranguoti pagal svarbą: 1- svarbiausia, 4 – mažiausiai 

svarbu.  

1 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad respondentų 

atsakymai pasiskirstė taip: 

• Lytiškumo ugdymas turi būti priskiriamas 

paauglystei, vaikystėje ši tema neturi būti 

plėtojama  - šiam teiginiui daug svarbos  suteikė 

24,7 proc. (1 balas) ir 30,3 proc. (2 balai) dalyvių. 

• Lytinis ugdymas yra ypatingai svarbus 

ankstyvame amžiuje, galintis nulemti tolimesnį 

vaiko požiūrį – šiam teiginiui mažiau svarbos  

suteikė 29,2 proc. (4 balai) ir 30,3 proc. (3 balai) 

dalyvių. 

• Nepakankamas lytiškumo ugdymas ankstyvame 

amžiuje gali lemti lytiškai plintančių infekcijų ir 

gimstamumo kontrolės metodų netinkamo 

taikymo rizikas – šiam teiginiui mažiau svarbos  

suteikė 36 proc. (4 balai) ir 28,1 proc. (3 balai) 

dalyvių. 

• Lytiškumo ugdymas turėtų derėti su kitais 

mokomais dalykais ir būti integruotas į bendrąją 

ugdymo(si) programą – šiam teiginiui daug 

svarbos suteikė 27 proc. (1 balas) ir 22,5 proc. (2 

balai) dalyvių. 

 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytiškumo ir seksualumo ugdymo poreikio vertinimą 

 

Atsižvelgiant į 1 paveiksle pateiktus duomenis galima 

teigti, kad tyrime dalyvavusių pedagogų nuomonė apie 

lytiškumo ugdymo poreikį ikimokykliniame amžiuje yra 

tokia: lytiškumo ugdymas turi derėti su kitais mokomais 

dalykais ir turi būti integruotas į bendrąją ugdymo(si) 

programą, tačiau tyrime dalyvavę respondentai didžiąja 

dalimi nemano, kad nepakankamas lytiškumo ugdymas 

ankstyvame amžiuje gali lemti lytiškai plintančių 

infekcijų ir gimstamumo kontrolės metodų netinkamo 

taikymo rizikas ir kad lytinis ugdymas yra ypatingai 

svarbus ankstyvame amžiuje, nes gali nulemti tolimesnį 

vaiko požiūrį. Didelė dalis mano, kad lytiškumo ir 

seksualumo ugdymas turėtų būti priskiriamas 

paauglystei, o vaikystėje ši tema neturėtų būti plėtojama. 

Aiškinantis, ar pedagogai taiko lytiškumo ugdymo 

programos rekomendacijas (žr. 2 pav.),  beveik pusė 

tyrimo dalyvių tai patvirtino (45 proc.), tačiau net 39 

proc. tyrime dalyvavusių pedagogų to nedaro, o 16 proc. 

– nežino, ar vadovaujasi ugdymo rekomendacijomis. Tai 

suponuoja apie nepakankamą susipažinimą su ugdymo 

programa, negebėjimą jos pritaikyti arba kitomis 

priežastimis (pvz. nuomone, kad ji nėra tinkama). Tad, 

galima daryti prielaidą, kad lytiškumo ugdymas ugdymo 

24,7
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ankstyvame amžiuje gali lemti…

Lytiškumo ugdymas turėtų derėti su

kitais mokomais dalykais ir būti…
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įstaigose neatitinka nurodyto programoje ir gali būti, kad 

nėra pakankamas ar/ir kokybiškas. 

 

 

 

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal ugdymo programos rekomendacijų taikymą 

 

Analizuojant duomenis apie tai, kas turėtų užsiimti 

ikimokyklinio amžiaus vaikų lytiniu ugdymu, matyti (žr. 

3 pav.), kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių 

respondentų mano, jog lytiškumo ugdymas yra tiek 

pedagogų, tiek ir tėvų pareiga (81 proc.), 18 proc. tyrime 

dalyvavusių respondentų lytinį ugdymą laiko tik tėvų 

pareiga, 2 proc. – neturi šiuo klausimu nuomonės. Taigi, 

dauguma pedagogų lytinį ugdymą laiko bendro ugdymo 

proceso dalimi. 

 

 

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal nuomonę, kieno pareiga yra lytiškumo ugdymas 

 

Tyrime dalyvavusių respondentų taip pat buvo paprašyta nurodyti, su kokiais sunkumais jie susiduria ugdydami 

vaikų lytiškumą (žr. 4 pav.)  
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4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal iššūkius, su kuriais susiduria ugdant vaikų lytiškumą 

 

Pagal 4 paveiksle pateiktus duomenis galima spręsti, 

kad maždaug trečdalis tyrime dalyvavusių respondentų 

nurodė, kad nesusiduria su jokiais sunkumais (30,3 

proc.), tačiau 22,5 proc. tyrime dalyvavusių respondentų 

teigė, kad jiems trūksta tinkamų priemonių ugdant vaikų 

lytiškumą, taip pat 21,3 proc. dalyvių teigė, kad jiems 

trūksta žinių ir įgūdžių, 14,6 proc. atsakiusiųjų įvardino, 

kad stokoja bendradarbiavimo su šeima ir visuomene. 

Taigi, didžioji dalis pedagogų susiduria su vienokiais ar 

kitokiais lytiškumo ugdymo sunkumais.  

Toliau tyrime dalyvavusių respondentų paprašyta 

nurodyti, kokius metodus, jų nuomone, yra tikslinga 

taikyti ugdant vaikų lytiškumą (žr. 5 pav.). 

 

 

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokius metodus tikslinga taikyti ugdant vaikų lytiškumą 
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Tikslinga taikyti visus



 

18 
 

 

5 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad didžioji dalis 

tyrime dalyvavusių respondentų mano, jog ugdant vaikų 

lytiškumą tikslinga taikyti įvairius metodus (44,9 proc.), 

taip pat didelės dalies tyrime dalyvavusių respondentų 

nuomone tikslinga taikyti žodinį metodą (37,1 proc.). 

Žaidimo metodas taip pat priskiriamas kaip vienas iš 

pagrindinių (28,1 proc.). Taip pat, tyrime dalyvavę 

respondentai išskiria vaizdinį (23,6 proc.) ir kūrybinį 

metodus kaip irgi labai tinkamus. Pažintinis(11,2 proc.) 

ir praktinis (7,9 proc.) metodai ugdant vaikų lytiškumą 

išskiriami kaip mažiausiai tikslingi. 

Tyrime dalyvavusių respondentų taip pat buvo 

paprašyta nurodyti, kas yra svarbu, siekiant užtikrinti 

sklandų, kokybišką, nenutrūkstamą lytiškumo ugdymą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pagal 6 paveiksle 

pateiktus duomenis nustatyta, kad didžioji dalis tyrime 

dalyvavusių respondentų mano, jog svarbiausia yra 

„sudaryti praktiškai pritaikomą lytiškumo ugdymo 

programą (atsižvelgiant į tėvų, vaikų, bendruomenių 

poreikius) ir palankias sąlygas jai įgyvendinti“ (29,2 

proc.), „pedagogams, tėvams ir valstybinėms 

institucijoms bendradarbiauti kuriant, įgyvendinant ir 

tobulinant vaikų lytiškumo ugdymo procesus“ (29,2 

proc.), bei „užtikrinti vaikams saugią, artimą ir palankią 

ugdymosi aplinką“ (27,0 proc.). Mažiausiai svarbūs 

aspektai, siekiant užtikrinti sklandų, kokybišką, 

nenutrūkstamą lytiškumo ugdymą ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, respondentų nuomone, yra tinkamų ir 

pakankamų mokymo priemonių pedagogams skyrimas 

(7,9 proc.), teigiamo ir tinkamo pedagogų požiūrio apie 

lytiškumą formavimas ir jo perteikimas vaikams per 

asmeninį pavyzdį (3,4 proc.) bei ekspertinės paramos ir 

kompetencijų ugdymo galimybių pedagogams 

suteikimas (2,2 proc.). 

 

  

 

 

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kas yra svarbu, siekiant užtikrinti sklandų, kokybišką, 

nenutrūkstamą lytiškumo ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
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Užtikrinti vaikams saugią, artimą ir palankią

ugdymosi aplinką

Pedagogams, tėvams ir valstybinėms

institucijoms bendradarbiauti kuriant,

įgyvendinant ir tobulinant vaikų…



 

19 
 

 

Tyrimo rezultatų aptarimas 

 

 Tyrimo rezultatai parodė, kad didelė dalis pedagogų 

supranta lytinio švietimo svarbą, tačiau neturi vieningos 

ir aiškios nuomonės, kada ir kaip lytiškumas turi būti 

ugdomas, kokia to nauda pačiam vaikui. Tyrimo 

dalyviai, vis dėlto, supranta, jog jie yra kertiniai 

asmenys, atstovaujantys bendrinę, visuomenėje 

pripažįstamą nuomonę ir įtvirtina arba paneigia vaiko 

turimus įsitikinimus ir požiūrį, kartu su tėvais ugdo vaiko 

gebėjimus, dalyvauja formuojantis vaiko socialumui ir 

lytiškumui. Taigi, galima teigti, kad pedagogai savo 

indelį vertina kaip reikšmingą formuojantis vaiko 

nuomonę ir požiūrį ugdant gebėjimus. Nors asmuo 

pradeda formuotis šeimoje, tačiau ugdymo įstaiga daro 

reikšmingą įtaką gilinant arba paneigiant iš šeimos 

atsineštus įgūdžius, žinojimą, supratimą, ugdymo 

įstaigoje vaikas turėtų įsisavinti teisėtas, nustatytas ir 

puoselėjamas bendrąsias vertybes, o pedagogas 

dalyvauja vaiko pirminės socializacijos procese 

(Giniotaitė, 2018).  

Analizuojant ugdymo rekomendacijų taikymą, 

nustatyta, kad tik mažiau kaip pusė tyrime dalyvavusių 

visada naudojasi ugdymo programos rekomendacijomis 

(45 proc.), o likę to nedaro arba nežino, ar tai daro ir tai 

gali būti susiję su nepakankamu susipažinimu su ugdymo 

programa, negebėjimu jos pritaikyti arba kitomis 

priežastimis. Tad, šie duomenys rodo, kad  lytiškumo 

ugdymas ugdymo įstaigose neatitinka nurodyto 

programoje ir gali būti, kad nekokybiškas. V. 

Gudžinskienės ir J. Česnavičienės 2002 m. atliktame 

tyrime nustatyta, kad labai didelė dalis (virš 80 proc.) 

pedagogų ne visada naudojasi ugdymo programos 

rekomendacijomis, todėl nėra užtikrinamas tolygus 

informacijos suteikimas ir vaikams trūksta žinių apie 

lytiškumą. Šiuo tyrimu galima patvirtinti, kad pradėjus 

beveik 20 m. situacija pasikeitė tik iš dalies, ir vėl 

prisiminti A. Giniotaitės (2018) atlikto tyrimo rezultatus, 

kurie atskleidė, kad mokytojai neturi bendros lytiškumo 

ugdymo sampratos.  

Taip pat nustatyta, kad tik trečdalis pedagogų teigia 

nesusiduriantys su jokiais iššūkiais ugdant vaikų 

lytiškumą. Likusiems dalyviams labiausiai trūksta 

tinkamų priemonių, žinių ir įgūdžių, bendradarbiavimo 

su šeima ir visuomene. Jau minėto A. Giniotaitės (2018) 

atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokytojai neturi 

pakankamai informacijos ir bijo visuomenės, tėvų 

reakcijos. Tyrime apie rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programos įgyvendinimą irgi nustatytas 

metodinės medžiagos ir praktinių žinių trūkumas 

(Ustilaitė, Kalinkevičienė, Juškelienė, 2009).  

Ugdant vaikų lytiškumą taip pat svarbu ir 

pasirenkami metodai. J. Martin ir bendraautoriai yra 

pateikę (2020) pateikia tokius lytiškumo ugdymo 

metodus, kuriuos tikslinga taikyti ugdant ikimokyklinio 

amžiaus vaikus: žodinis metodas, pažintinis metodas, 

žaidimo metodas, vaizdinis metodas, praktinis metodas, 

kūrybinis metodas. Išanalizavus tyrimo duomenis, 

nustatyta, kad pedagogų nuomone, geriausia taikyti visus 

šiuos metodus pakaitomis, bet pažintinis ir praktinis 

metodai yra mažiausiai tinkami ugdant vaikų lytiškumą. 

G. Purvaneckienė (2011) teigė, jog privaloma atkreipti 

dėmesį į mokytojų kvalifikaciją, nes kyla grėsmė, kad 

vaikai bus ugdomi vadovaujantis asmeniniais 

stereotipais, o ne patvirtintomis metodikomis.  

Apibendrinant atlikto tyrimo rezultatus galima 

patvirtinti mokslinėje literatūroje nagrinėtas ir 

išryškintas problemas apie ikimokyklinio amžiaus vaikų 

lytiškumo ugdymą. Dauguma pedagogų pripažįsta 

lytinio ugdymo svarbą ikimokykliniame amžiuje, bet 

maždaug pusė tam neteikia didelės reikšmės, jiems 

trūksta žinių, įgūdžių ir priemonių kaip ugdyti vaikų 

lytiškumą.  
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Išvados 

1. Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje 

yra ypatingai svarbus, kadangi šiame laikotarpyje 

pradeda formuotis vaiko požiūrio, supratimo, 

nuostatų ir elgesio pagrindai, lemiantys  

tolimesnio gyvenimo kokybę. Lietuvoje 

įgyvendinant lytiškumo ugdymo programą 

susiduriama su tokiomis problemomis: sudėtinga 

praktiškai pritaikyti ir įgyvendinti programą, 

pedagogams trūksta priemonių, žinių ir 

kompetencijos vaikus ugdyti lytiškumo 

klausimais, nėra nustatytų kokybinių programos 

vertinimo kriterijų ir trūksta bendradarbiavimo 

tarp tėvų, pedagogų ir valstybinių institucijų. Dėl 

šių priežasčių nėra užtikrinamas kokybiškas 

lytiškumo ugdymas ikimokyklinio amžiaus 

vaikams.  

2. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad 

pedagogams trūksta žinių, įgūdžių ir priemonių 

kaip ugdyti vaikų lytiškumą, ugdymo programos 

neatitinka vaikų ugdymosi poreikių arba jos yra 

pernelyg sudėtingai įgyvendinamos, trūksta 

bendradarbiavimo tarp pedagogų, tėvų ir 

visuomenės, todėl užtikrinti sklandų ir 

nepertraukiamą vaikų lytiškumo ugdymą yra 

sudėtinga.  
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PEDAGOGŲ POŽIŪRIS Į IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 
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dr. Algimantas Bagdonas 

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra 

Anotacija. Straipsnyje atskleidžiamas pedagogų požiūris į ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių ugdymą(si). 

Straipsnyje keliamas tyrimo klausimas: koks pedagogų požiūris į dorovinių vertybių ugdymo(si) būdus. Tyrimo tikslas: atskleisti 

pedagogų požiūrį į ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių ugdymo(si) būdus. Tyrimo uždaviniai: identifikuoti 

ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių ugdymo(si) aktualumą; nustatyti pedagogų požiūrį į dorovinių vertybių 

ugdymo(si) būdus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, interviu, duomenų kokybinė analizė. Straipsnyje 

pristatomi esminiai tyrimo rezultatai: dorovinės vertybės traktuojamos kaip reikšmingas, daugialypis bei sudėtingas fenomenas, 

kuris veikia žmogaus elgesį bei daro svarbią įtaką jo gyvenimui. Tiesa, gėris, grožis, meilė, pagarba, sąžiningumas, pasitikėjimas 

yra pagrindinės dorovinės vertybės klasifikacijos sistemose bei reikšmingiausios asmenybės ugdymui. Ikimokyklinis amžius yra 

tinkamiausias metas dorovinių vertybių ugdymui(si), nes šiuo laikotarpiu yra labai aktualu ir svarbu formuoti pagrindines 

dorovines asmens savybes. 

Reikšminiai žodžiai: dorovinės vertybės, ikimokyklinis amžius, pedagogai, ugdymo(si) būdai. 

Įvadas 

Tyrimo aktualumas. Dorovinės vertybės 

šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbios, teigia S. 

Vaičekauskienė (2016), pridurdama, kad jų ugdymas(is) 

negali būti laikomas savaiminiu procesu. Maža gimti 

žmogumi, juo dar reikia tapti. „Kiekviena ugdymo 

įstaiga suteikia vaikui būtinių mokslo pagrindų 

(susistemina žinias ir jas perduoda), tačiau svarbi ne tik 

mokslo žinių sklaida ir gebėjimų vystymas, svarbu - 

perteikti dorovines vertybes, mokyti vaiką pažinti save, 

kurti humaniškus santykius su kitu žmogumi“ (Rajeckas, 

1995, cit. iš Vaičekauskienė, 2016). Didelį vaidmenį 

atlieka dorovinių vertybių ugdymo(si) būdų taikymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kadangi „vaikystėje 

dorovinės idėjos įsitvirtina psichikoje dorovinių nuostatų 

forma“ (Pekauskas, 2010, cit. iš Vaičekauskienė, 2016). 

L. Jovaiša (2003) atkreipia dėmesį, kad dorybių ugdymas 

– esminis faktorius normaliam asmens gyvenimui, tačiau 

pastebi pedagogams iškylančius sunkumus, tokius kaip: 

neįveikiamos blogos aplinkos sąlygos, ugdytinių gausa, 

vaikų nedoras elgesys, uždarumas, judrumas. V. 

Aramavičiūtė (2005) pažymi, kad būtent dorovinio 

auklėjimo sėkmė priklauso nuo mokyklos ir dorovės 

sąveikos. Šios sąveikos lygmuo ir pobūdis turi didelę 

reikšmę dorovinių vertybių praktiniam įkūnijimui, 

mokinių ir kitų mokyklinės bendruomenės narių elgesiui. 

Mokykla turi padėti ne tik išskleisti, realizuoti potencines 

psichines bei fizines galias, bet ir skatinti palenkti jas 

būties vertybėmis, tokiomis, kaip tiesa, gėris, grožis. 

Prasminga skirti daugiau dėmesio pedagogo asmeninio 

tobulėjimo, dorovinių vertybių ir nuostatų kaitai, 

mokyklos pedagoginio personalo lūkesčių ir 

komunikacijos (pavyzdžiui, gebėjimo bendradarbiauti su 

ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariant 

dorovinių nuostatų ugdymo klausimus, organizuoti tėvų 

pedagoginį švietimą ir kt.) tyrimams (Vaičekauskienė, 

2016). Kaip pastebi J. Balčius (2004), „dorovinio 

asmenybės ugdymo problema išlieka aktuali visais 

laikais, visomis istorinėmis epochomis“. V. 

Aramavičiūtė (2016) teigia, kad specifinę situaciją, 

prieštaringai veikiančią žmogaus vertybines orientacijas, 

kuria spartūs technologijų ir medijų kaitos procesai, nuo 

pat ankstyvos vaikystės perkeliantys gyvenimą į virtualią 

erdvę. Technologijos, padėdamos individui plačiau 
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atsiverti pasauliui, išplėtoti ryšius socialiniuose 

tinkluose, įgyti kūrybinės patirties, keičia dalyvavimo, 

bendravimo, bendradarbiavimo ir mokymosi pobūdį, 

formuojantį savitus asmens bruožus. O jaunosios kartos, 

kaip teigia R. Vasiliauskas (2005), „vertybių 

įsisąmoninimas laikomas svarbiausia asmenybės 

sėkmingo ugdymo prielaida“. Lietuvos Respublikos 

įstatymuose apibrėžta, kad atsakomybę dėl mokinių 

dorovinių nuostatų ugdymo(si) ir visapusišką jo 

vystymąsi turėtų prisiimti visi – valstybė, mokykla, 

mokinių tėvai ir kiti vaiku besirūpinantys asmenys. 

Dorovinėms vertybėms kaip sudėtiniam žmogaus 

socialinio gyvenimo elementui laikui bėgant kinta. Ne 

visos protėvių vertybės šiuolaikinei kartai yra priimtinos, 

o ateinančios kartos gyvens naujomis kultūrinėmis, 

socialinėmis, ekonominėmis sąlygomis, veikiausiai turės 

savus prioritetus, todėl puoselės ir kitokias vertybes 

(Vaičekauskienė, 2016). Apžvelgdama ikimokyklinio 

amžiaus vaikų visuotinių žmogiškųjų vertybių 

formavimąsi, O. M. Кравцова (2019) taip pat pritaria, 

kad sėkmingo proceso rezultatai tiesiogiai priklauso nuo 

asmeninių ir profesinių mokytojo savybių. Kaip pavyzdį 

O. Tijūnėlienė (2006) išskiria mokytojo autoritetą 

teigdama, kad „pedagoginio autoriteto komponentas - 

dorinis autoritetas, kurio esmė ta, kai mokytojas 

patraukia auklėtinį dorinėmis savybėmis (žmoniškumu, 

teisingumu, charakterio tvirtumu, pagarba ir pedagogine 

meile vaikams)“. 

Tyrimo klausimas: koks pedagogų požiūris į 

dorovinių  vertybių ugdymo(si) būdus? 

Tyrimo objektas: pedagogų požiūris į 

ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių 

ugdymo(si) būdus. 

Tyrimo tikslas: atskleisti pedagogų požiūrį į 

ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinių vertybių 

ugdymo(si) būdus. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Identifikuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

dorovinių vertybių ugdymo(si) aktualumą. 

2. Nustatyti pedagogų požiūrį į dorovinių vertybių 

ugdymo(si) būdus. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, 

interviu, duomenų kokybinė analizė. 

Tyrimo metodika ir organizavimas 

Tyrimas vykdytas 2022 m. vasario – balandžio 

mėn. Tyrimas – užsakomasis, konkrečios ugdymo 

įstaigos atvejo analizė. Kokybiniame tyrime dalyvavo 9 

informantai – ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Tyrimo 

metodas – apklausa žodžiu. „Dalyvaujantys tyrime 

galėtų turėti naudos – jausti pasitenkinimą dėl savo 

indėlio į mokslą bei tyrimo srities supratimo“ (Kardelis, 

2002). Interviu instrumentarijus pedagogams sudarytas 

iš 5 pagrindinių klausimų, kurių kiekvienas turėjo dar 2-

4 patikslinančius klausimus. Jais siekta patikslinti, 

išplėtoti kiekvieno pagrindinio klausimo atsakymą. 

Interviu kokybinių duomenų analizei taikytas kokybinės 

turinio analizės metodas. Tyrimo pradžioje buvo 

suderintos respondentų bei informantų galimybės 

dalyvauti tyrime bei tyrimo atlikimo laikas, terminai. 

Tyrimo metu atsižvelgta į etnines nuostatas bei laikomasi 

savanoriškumo, geranoriškumo, anonimiškumo, 

konfidencialumo principų. Visiems tyrimo dalyviams 

buvo paaiškinta, kad apklausa konfidenciali: asmeninė 

informacija nebus atskleista, o tyrimų metu gauti 

duomenys bus panaudoti tik apibendrintai, nebus 

viešinami. Kiekvienas kokybinio tyrimo dalyvis prieš 

interviu pasirašė sutikimo formą dėl dalyvavimo 

kokybiniame tyrime. Gauti  tyrimo rezultatai analizuoti 

ir sisteminti, naudojant Microsoft Office kompiuterinę 

programą. Tyrimo rezultatų sisteminimui taikytas 

kokybinės tyrimo rezultatų analizės metodas, kategorijos 

ir subkategorijos sudarytos atsižvelgiant į teorinėje 

tyrimo dalyje analizuotų autorių nuostatas, informantų 
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pateikti atsakymai pagrįsti įvairių autorių nuomonėmis ir 

teiginiais. 

Pedagogų apklausos rezultatų aptarimas 

Gauti informantų atsakymai grupuoti į 

reikšminius blokus: dorovinių vertybių esmė ir 

aktualumas ikimokykliniame amžiuje; dorovinių 

vertybių ugdymo būdai; problemos, iškylančios, ugdant 

dorovines vertybes; šeimos ir ugdymo įstaigos 

bendradarbiavimo aktualumas. Šioje straipsnio dalyje 

aptariami pagrindiniai atlikto tyrimo rezultatai. Tyrimo 

pristatymo logika: pateikiami klausimai, pateikiami 

atsakymus iliustruojantys rezultatų pavyzdžiai, 

pristatomi rezultatų komentarai ir apibendrinimai. 

Kokias dorovines vertybes formuojate 

vaikams? („<...> atjautą, nuoširdumą, supratimą, 

darbštumą, pakantumą, pagarbą sau ir aplinkiniams, 

mandagumą.“; „<...> meilę, gerumą, nuoširdumą, 

draugiškumą ir daug kt.“; „Sąžiningumą, gerumą, 

draugiškumą, pagarbą, tolerantiškumą, atjautą, meilę 

(artimui, Tėvynei, gamtai), dosnumą“). 

Kokių dorovinių vertybių pasigendate mūsų 

visuomenėje? („<...>pagarbos, atjautos, pakantumo 

silpnesniam, „kitokiam“ negu mes“; „Žmonės jau 

nebepasitiki vieni kitais“; „Pagarbos vyresniems, 

tolerantiškumo kitokiai nuomonei, išvaizdai, rasei“; 

„<...> atsakomybės, pagarbos, teisingumo“; 

„Atsakomybės, sąžiningumo, pagarbos, mandagumo“; 

„Dorovinės vertybės aktualios visais laikais“; 

„ikimokyklinis amžius pats tinkamiausias dorinio 

ugdymo pradmenims“). 

Informantų atsakymai atskleidžia, kad dorovinės 

vertybės – tai elgesio normos, gyvenimo būdas, vertybių 

skalė. Nurodomos ir pagrindinės ugdomos dorovinės 

vertybės: pagarba, meilė, gėris, draugiškumas, 

sąžiningumas. Pasak V. Aramavičiūtės (2005), 

„dorovinės vertybės – svarbiausias dorovinių nuostatų 

pamatas, dvasingumo šaltinis, elementas, išskirtinis 

kultūros fenomenas, skatinantis žmogų ir pasaulį 

dvasiškai tobulėti“. O dorovinis vaikų ugdymas(is) 

ikimokykliniame amžiuje, anot S. Vaičekauskienės 

(2016), „yra itin svarbus ir aktualus – dorovinės 

nuostatos įgalina asmenį laimingai gyventi ir sėkmingai 

veikti globaliame pasaulyje“. 

Kokius naudojate dorovinių vertybių 

ugdymo(si) būdus? („Kalbėjimas <...> pavyzdžiai ir 

pamokymai <...> žaidimai, pasakojimai, pokalbiai, 

sąveika su šeima,  šventiniai rytmečiai, gerumo dienos 

grupėje“; „<...> pokalbį, pavyzdžio, žaidimų, muzikos 

klausymosi metodus, choreografijos meną, vokalo 

pratimus, įvaizdžio suvokimo, kultūros ugdymo 

metodus“; „Pavyzdys, žaidimas, pasakų, grožinės 

literatūros kūrinėlių skaitymas, animacinių filmų, laidų 

vaikams žiūrėjimas, pokalbis, buities darbai, aiškinimas 

ir kt.“). 

Kokia pedagogo pavyzdžio reikšmė ugdant 

dorovines vertybes? („<...> didelė, nes mažas vaikas 

kopijuoja, mėgdžioja suaugusįjį“; „<...> pedagogui 

reikia pačiam remtis dorove, rodyti tinkamą elgesį 

aplinkiniams“; „<...> pavyzdys vaikams daro stiprų 

poveikį“; „Didelė“; „<...> daro didelę įtaką vaikų 

bendravimui tiek su suaugusiais, tiek su 

bendraamžiais“). 

Apibendrinant galima teigti, kad informantai, 

siekdami ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovines 

vertybes, pateikia šiuos dorovinių vertybių ugdymosi 

būdus: pedagogo pavyzdys, žaidimai, pokalbiai, darbai, 

kultūros elementai (pasakos, literatūros kūrinėliai, 

animaciniai filmukai), edukacinės aplinkos kūrimas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas, elgesio modeliai, 

ikimokyklinės ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimas. Informantai vieningai sutinka, kad 

pedagogas yra elgesio modelis ugdytiniams. Pasak R. 

Vasiliausko (2005), „mokytojas įvairiais ryšiais susijęs 

su vertybėmis: jis ugdo vadovaudamasis vertybėmis, 

kiekvienas jo veiksmas, poelgis, teiginys yra pagrįstas 
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vertybėmis ir bando įdiegti vertybių sistemą į mokinio 

sąmonę“. 

Kokia pedagogo ir šeimos bendradarbiavimo 

doroviniame ugdyme reikšmė? („Tik abipusis 

bendradarbiavimas duos apčiuopiamus rezultatus“; 

„<...> yra beribė, nes tik bendradarbiaujant galima 

pasiekti gerų rezultatų“; „Reikšmė didelė“; „Turi didelės 

reikšmės“; „<...> turi didelę reikšmę“. 

Kaip Jūs skatinate tėvus dalyvauti dorovinio 

ugdymo veiklose? („<...>bendri darbeliai, dalyvavimas 

grupės renginiuose, gerų pavyzdžių rodymas, 

pasakojimas apie save...“; „gerumo akcijas įstaigoje, 

Advento ir kitas įvairias vakarones, Šeimos dieną, <...> 

įtraukiame ir vaikučius bei jų tėvus į vaidybą“; „akciją 

„Padėkime paukšteliams!“ <...> pagamintų lesyklėlę; 

<...> akciją „Auginu Gerumo medį“ <...> ant širdelės 

užrašyti patarlę“). 

Kaip manote, tėvai (ne)noriai prisijungia prie 

Jūsų organizuojamų veiklų, renginių? („Prisijungia 

noriai tie, kurie supranta“; „Yra visokių tėvų: aktyvių ir 

pasyvių“; „Vieni noriai, kiti nenoriai“; „<...> gana 

aktyviai dalyvauja“; „Tai priklauso nuo tėvų. Vieni 

noriai prisijungia <...>, o kiti – visiškai atsiriboja“; 

„dauguma noriai“). 

Pedagogo ir šeimos bendradarbiavimo 

doroviniame ugdyme reikšmė yra labai didelė ir svarbi 

ugdant vaikus doroviškai. Informantai skatina tėvus 

dalyvauti organizuodamos įvairias akcijas, šventes, 

vakarones, pramogas, veiklas, renginius, susirinkimus, 

pokalbius. Pasak apklaustųjų pedagogių, vieni tėvai prie 

organizuojamų veiklų noriai prisijungia, kiti – atsisako. 

Bendradarbiavimo sėkmė – tai bendravimas tarp 

pedagogų ir tėvų. Tai ryšys, kuris nulemia vaiko ugdymo 

rezultatus (Ozmen, Akuzum, Zincirli, 2016). 

Su kokiomis problemomis susiduriate 

organizuodami dorovinių vertybių ugdymą(si)? 

(„Priemonių stoka, metodinės literatūros trūkumas“; „Su 

kai kurių tėvų požiūriu į dorovines vertybes“; „vaikai 

grupėje įpratę elgtis taip, kaip namuose“). 

Kokie yra problemų sprendimo būdai? 

(„Finansiniai“; „Problemas sprendžiame čia ir 

dabar.<...> Pateikiame vaikučiams pavydžių iš savo 

gyvenimo...“; „Pokalbiai. Patariu literatūrą“; „Tinkamas 

pavyzdys, vaiko pagyrimas už jo pastangas, pokalbiai, 

žaidimai, bendravimas su šeima“; „Turėtų jungtis visa 

bendruomenė, švietimo, socialiniai centrai, psichologai, 

Radijo ir TV laidų rengėjai ir kt.“; „Pokalbis, 

konsultacijos su specialistais“). 

Pateikite sėkmingų/nesėkmingų pavyzdžių iš 

praktikos. („Yra vaikų, kuriems yra elgesio ir emocijų 

sutrikimų, ir labai gaila, kad tokių vaikų tėvai  dažnai to 

nepripažįsta. <...> tėvai noriai įsitraukia į veiklas“; „Po 

pokalbių, grožinės literatūros kūrinėlių skaitymo apie 

mandagumą, grupės darbuotojų pasisveikinimų ir 

atsisveikinimų...“; „<...> pasikalbu su tėvais, ieškom 

sprendimo būdų“). 

Visi informantai, organizuodami dorovinių 

vertybių ugdymą(si),  susiduria su problemomis: 

priemonių, metodinės literatūros stoka, tėvų požiūriu, 

vaiko individualumu. Iškilusioms problemoms spręsti 

naudoja šiuos būdus: „per pavyzdį, pokalbiai, literatūra, 

pagyrimas, žaidimai, bendravimas su šeima, 

specialistais, švietimo, socialiniais centrais“. Į klausimą, 

kaip tėvai prisideda prie problemų sprendimo, 

informantai pateikė keletą sprendimo būdų („pokalbiai, 

patarimai, pavyzdys“). Informantai pateikė iš savo 

praktikos pavyzdžių, nurodydami, kad „tenka susidurti 

su vaikais, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų, tačiau 

tėvai to nepripažįsta“; „tėvų nenorą įsitraukti į veiklas“; 

pasakojo ir sėkmingus pavyzdžius („kai kurie tėvai patys 

siūlo pagalbą“, pakviečia su grupe į savo darbovietę“, 

ateina ir paskaito pasakas“). L. Jovaiša (2003) nurodo, 

kad dorybių ugdymas – esminis faktorius normaliam 

asmens gyvenimui, tačiau kartu pastebi ir pedagogams 

iškylančius sunkumus: neįveikiamos blogos aplinkos 
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sąlygos, ugdytinių gausa, vaikų nedoras elgesys, 

uždarumas, judrumas. Anot S. Vaičekauskienės (2016), 

„pedagogai – profesionalai, tėvams ne visada pakanka 

pedagoginių, psichologinių žinių, įgūdžių, patirties, dėl 

to jie ne visada gerai ugdo“. Pedagogas, siekdamas 

ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovines vertybes, 

turi nuolat ieškoti naujų, inovatyvių, vaikui prieinamų 

ugdymo(si) būdų bei transformuoti tradicinius ugdymo 

būdus ir naujai juos pritaikyti ugdymo procese. 

Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais ir atlikto 

tyrimo duomenimis, atskleisti šie dorovinių vertybių 

ugdymo(si) būdai (galimybės): pedagogo asmeninis 

pavyzdys (autoritetas), edukacinė aplinka, žaidimai, 

vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas, elgesio 

modelių taikymas, kultūros elementų panaudojimas, 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimas. 

Išvados 

1. Dorovinės vertybės traktuojamos kaip 

reikšmingas, daugialypis bei sudėtingas 

fenomenas, kuris veikia žmogaus elgesį bei daro 

svarbią įtaką jo gyvenimui. Tiesa, gėris, 

draugiškumas, pagarba, sąžiningumas, 

pasitikėjimas yra pagrindinės dorovinės 

vertybės klasifikacijos sistemose bei 

reikšmingiausios asmenybės ugdymui, todėl 

aktualios ikimokyklinio amžiaus ugdymo 

procese. Ikimokyklinis amžius yra tinkamiausias 

metas dorovinių vertybių ugdymui(si), nes šiuo 

laikotarpiu yra labai aktualu ir svarbu formuoti 

pagrindines dorovines asmens savybes, kurių 

ugdymas tęsiasi visą gyvenimą. 

2. Atliktas tyrimas atskleidė pedagogų požiūrį į 

dorovinių vertybių ugdymosi būdus. Pedagogų 

teigimu, svarbiausi šie būdai: pedagogo 

pavyzdys, pozityvus šeimos pavyzdys, žaidimai, 

pokalbiai, veiklos grupėje, kultūros elementai, 

edukacinės aplinkos kūrimas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, elgesio modeliai, 

ikimokyklinės ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimas. Pedagogai ypatingai 

pabrėžė šeimos ir ugdymo įstaigos 

bendradarbiavimą bei ugdymo šeimoje ir 

ugdymo įstaigoje vientisumą kaip reikšmingą 

dorovinių vertybių ugdymo būdą. 
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Anotacija. Kaip sklandžiai ir sėkmingai įgyvendinti adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ankstyvojo amžiaus 

vaikų grupėje yra nuolatinis pedagogų ir tėvų paieškų laukas. Galima manyti, kad pedagogų profesinis pasirengimas, jų 

motyvacija  ir tėvų pastangos parengti vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigai bei nuolatinis bendradarbiavimas, sukurtų prielaidas 

sėkmingesnei vaikų adaptacijai grupėje. Anot L.Ušečkienės (2001), ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmė 

priklauso nuo tėvų sąmoningumo, atsakomybės už vaiko ateitį ir nuo pedagogo asmenybės, autoriteto. Todėl šiame straipsnyje 

aptariamos ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos strategijos grupėje ir siekiama nustatyti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo  

dermę ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu.  

Didžioji dalis ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos laikotarpiu ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patiria nemalonią 

išsiskyrimo situaciją. Net 70 proc. tėvų susiduria arba susiduria iš dalies su ankstyvojo amžiaus vaiko adaptacijos sunkumais 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Tyrimo rezultatai atskleidė tėvų požiūrį į vaiko santykių formavimą su svetimais žmonėmis ir 

vaiko valgymo, judėjimo ir smulkiosios motorikos įgūdžius. Paaiškėjo, kad didžioji dalis tėvų neruošė vaiko adaptacijai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, palikdami vaiką ne šeimos nariams; tik iš dalies formavo vaiko  susidomėjimą ugdymo įstaiga 

taikant žaidimų metodą; maža dalis tėvų ugdė vaiko judėjimo, savarankiško valgymo įgūdžius. Empirinio tyrimo rezultatai 

padėjo išsiaiškinti tinkamas  tėvų elgesio strategijas adaptacijos laikotarpiu: domėtis grupės dienotvarke ir pagal ją keisti 

dienotvarkę savo namuose;  iš anksto susipažinti ir padėti priprasti vaikams prie grupės pedagogių. Susidariusiems sunkumams 

spręsti grupėje, pedagogai ir tėvai turėtų taikyti įvairius  bendradarbiavimo būdus. Apklausos rezultatai atskleidė nepakankamą 

bendradarbiavimą su pedagogais ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu, kas apsunkina vaikų adaptaciją 

grupėje. 

Reikšminiai žodžiai: ankstyvojo amžiaus vaikų grupė, adaptacija, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. 

 
ĮVADAS 

 

Darbo aktualumas. Ankstyvojo amžiaus vaiko 

atidavimas į ugdymo įstaigą dažniausiai sukelia 

prieštaringus jausmus, teigia D.Dodge (2008). Kai kurie 

tėvai lengviau atsikvepia suradę įstaigą, kurioje dirba 

profesionalūs ir patikimi darbuotojai. Jauni tėvai 

dažniausiai jaučia liūdesį, kaltę ar netgi baimę, kad 

kūdikio priežiūra teks dalintis su nepažįstamais 

žmonėmis. Jie gali apgailestauti, kad tenka grįžti į darbą, 

ir sielojasi, kad kasdien daug ko neteks. Tėvai gali netgi 

baimintis, kad vaikas labiau mylės grupės pedagogus 

negu juos. Tokie išgyvenimai kelia jiems įtampą. Tėvų 

išsiskyrimas su vaikais dažniausiai susijęs su stresu, 

teigia T.Lazdauskas (2012).  

Atlikta daug tyrimų apie tėvų bendradarbiavimą 

su pedagogais. Kaip teigia E.Fisyukova (2020), 

O.Vylegzhanina (2019), A. Buivytė (2009), šeima ir 

ugdymo įstaiga yra dvi pagrindinės ir svarbiausios vaikų 

auklėjimo institucijos, kurias jungia vieningas 

ugdomasis subjektas – vaikas. Visada kalbama, apie 

ugdymo įstaigos ir šeimos bendrus tikslus, siekius, viltis, 

džiaugsmus ir nesėkmes, tačiau pagrindinių auklėjime 

dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas išlieka svarbia 

pedagogine problema,  apie kurią reikia nuolat galvoti ir 

diskutuoti, kad būtų galima rasti ir priimti sprendimus, 

kaip formuoti, tobulinti ir stiprinti pedagogų ir tėvų 

santykius. Kiekviena šeima yra skirtinga. Kaip teigia D. 

Dodge (2008), šeimoms būdinga skirtinga gyvenimo 

patirtis ir įvairiai formuojami santykiai su kitais 

žmonėmis. Šeimos narių išsilavinimas, socialinė ir 

ekonominė padėtis, sveikata, konkrečioje vietovėje 
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išgyventi metai – taip pat veiksniai, lemiantys šeimų 

skirtumus ir darantys įtaką tėvų ir ugdymo įstaigos 

pedagogų bendradarbiavimui, tuo pačiu ir ankstyvojo 

amžiaus vaikų adaptacijai grupėje.  

J. Bortkevičienė (2017) pabrėžia, kad visais 

atvejais, kai kyla klausimų, abejonių ar sunkumų, 

susijusių su ugdymo įstaiga, reikia kalbėtis su 

pedagogais ir bendradarbiauti. Būtina taip organizuoti 

ugdymo procesą, kad laikas, kurį vaikas praleis ugdymo 

įstaigoje, butų kokybiškas ir paliktų geriausius 

prisiminimus.  

Atsižvelgiant į mokslinėje literatūroje išdėstytus 

teiginius galima prielaida, kad dažniausiai pasitaikanti 

problema, su kuria susiduria ankstyvojo amžiaus vaikų 

ugdymo pedagogai savo darbe, sunkus išsiskyrimas tėvų 

su vaikais bei bendradarbiavimo su tėvais stoka. 

Kaip sklandžiai ir sėkmingai įgyvendinti 

adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ankstyvojo 

amžiaus vaikų grupėje yra nuolatinis pedagogų ir tėvų 

paieškų laukas. Galima manyti, kad pedagogų profesinis 

pasirengimas, jų motyvacija  ir tėvų pastangos parengti 

vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigai bei nuolatinis 

bendradarbiavimas, sukurtų prielaidas sėkmingesnei 

vaikų adaptacijai grupėje. Anot L. Ušečkienės (2001), 

ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmė 

priklauso nuo tėvų sąmoningumo, atsakomybės už vaiko 

ateitį ir nuo pedagogo asmenybės, autoriteto. Todėl 

šiame straipsnyje aptariamos ankstyvojo amžiaus vaikų 

adaptacijos strategijos grupėje ir siekiama nustatyti tėvų 

ir pedagogų bendradarbiavimo dermę ankstyvojo 

amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu.  

Tyrimo objektas: tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimas ugdymo įstaigoje ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdymo grupėje adaptacijos 

laikotarpiu.  

Tyrimo tikslas:  atskleisti tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimo dermę, kaip prielaidą gerinti 

ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją grupėje. 

Tyrimo uždaviniai: 

• Aptarti ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos 

grupėje strategijas. 

• Nustatyti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo 

dermę ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje 

adaptacijos laikotarpiu. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė 

apklausa, pedagogų interviu. 

 

1. ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ 

ADAPTACIJOS STRATEGIJOS GRUPĖJE 

Siekiant aptarti ankstyvojo amžiaus vaikų 

adaptacijos strategijas grupėje, pateikiama adaptacijos 

samprata,  pristatomi ankstyvojo amžiaus vaikų raidos 

pokyčiai, vaikų judesių ypatybės, tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimo būdai adaptacijos laikotarpiu. 

 

Adaptacijos samprata 

Kaip teigia A. Juodraitis (2004), aptariant 

adaptacijos sąvoką ir ypatingą šio proceso svarbą 

apskritai, būtina pažymėti vieną aplinkybę, dėl kurios 

buvo polemizuojama filosofijoje ir psichologijoje. 

Adaptacijos sąvoka ir jos traktavimas kai kuriais atvejais 

nepakankamai apibrėžtas. Tą lemia trys priežastys: 

požiūris į adaptaciją kaip į pasyvų žmogaus prisitaikymą 

prie fizinės ir socialinės aplinkos. Antroji priežastis 

glaudžiai susijusi su pirmąja – adaptacija traktuojama 

kaip socialinio konformizmo išraiška. Trečioji priežastis 

ta, kad adaptuota asmenybė išvengia emocinių konfliktų. 

K. Samašonok ir V. Gudonis (2010 p. 22) teigia, 

kad ,,adaptacijos sėkmingumas priklauso nuo to, kiek 

asmens turimi įgūdžiai atitinka socialinės aplinkos 

reikalavimus. Siekdamas kuo geresnės savo poreikių ir 

socialinės aplinkos atitikties, asmuo turi įgyti arba 
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sustiprinti tam tikrus įgūdžius, kurie įgyjami plečiant ir 

tobulinant socialinius ryšius su kitais, sąveikaujant su 

įvairiomis socialinės aplinkos sistemomis, perimant 

vertingą socialinę patirtį‘‘ . 

Kaip teigia A. Juodraitis (2004 p. 31 ), 

,,adaptacijos sėkmė (arba nesėkmė) priklauso nuo kai 

kurių asmenybės savybių bei nuo socialinės aplinkos 

reikalavimų ir palaikymo.“ Autorius teigia, kad ,,vienas 

iš esminių adaptacijos proceso požymių, lemiančių jo 

specifiką, yra aktyvumas. Adaptacinis procesas kaip 

biologinių atspindžių apibendrinimas vaizduoja, 

pakartoja ir atkuria jį sudarančių biologinių atspindžių 

aktyvumo ypatumus. Adaptacijos procesui, kaip ir 

biologiniams atspindžiams, būdingas adekvatus, 

atrenkamasis ir tikslingas atspindėjimo pobūdis; jam 

būdingas valdymo ir reguliavimo vaidmuo‘‘ (Juodraitis, 

2004 p.87). 

Apibendrinant galima teigti, kad mokslininkai 

adaptacijos reiškinį aiškina pabrėždami skirtingas 

sampratos charakteristikas. Bendrai galima sakyti, jog tai 

vaiko prisiderinimas ir pripratimas prie aplinkos. Šiame 

vaiko ir ugdymo įstaigos sąveikos procese yra svarbu 

vaiko, pedagogo elgsena, aktyvumas ir tikslingumas. 

Adaptacijos procese pirmiausia  aktyviai dalyvauja vaiko 

juslės ir jo gebėjimas komunikuoti, suvokti vaizdinius ir 

abstrakčiai mąstyti. Šios sąveikos kontekste vaikas ne tik 

prisitaiko prie ugdymo įstaigos aplinkos, bet ir pats 

formuoja ir augina savo individualybę. 

 

Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos pokyčiai ir vaikų 

judesių ypatybės 

Ankstyvasis vaikų amžius – laikotarpis, kai 

padedami fizinės, psichinės ir moralinės sveikatos 

pamatai. Ankstyvasis amžius yra aktyvaus vaiko 

eksperimentavimo su jį supančia aplinka laikotarpis. Šis 

amžius yra nepaprastai svarbus ir lemiamas vaiko 

protinio vystymosi laikotarpis. Per pirmuosius trejus 

gyvenimo metus klojami svarbiausi ir pagrindiniai 

žmogaus gebėjimai – pažintinė veikla, smalsumas, 

pasitikėjimas savimi ir pasitikėjimas kitais žmonėmis, 

tikslingumas ir atkaklumas, vaizduotė, kūrybinis 

požiūris ir daug daugiau. Be to, visi šie gebėjimai 

neatsiranda patys dėl mažo vaiko amžiaus, bet reikalauja 

suaugusio žmogaus dalyvavimo ir amžiaus požiūriu 

tinkamos veiklos. D. Dodge (2008) nuomone, pirmieji 

treji gyvenimo metai – nepaprastai intensyvios  raidos ir 

ugdymosi laikotarpis. Įvaldęs pagrindinius judėjimo 

įgūdžius vaikas gali sėdėti, šliaužti, eiti, bėgti, vartytis ir 

mėtyti kamuolį. Įvaldęs smulkiuosius judesius 

(laikymas, gnybimas, pirštukų lankstymas) vaikas gali 

pradėti piešti, rašyti, valgyti stalo įrankiais, kirpti 

žirklėmis. Tobulėjant judėjimo įgūdžiams mažieji 

atranda vis naujų galimybių tyrinėti ir suvokti savo 

aplinką (Dodge, 2008). Jau ankstyvajame amžiuje vaikas 

atskiria artimus žmones, pradėjęs atskirti svetimus, gali 

pradėti jų  vengti. Taip pat, vaikas įgijęs įvairios veiklos 

patirtį: supranta, kad žaisti smėlio dėžėje saugu, o eiti pas 

gydytoją – nemalonu (Žukauskienė, 2012). Kaip teigia 

R. Žukauskienė (2012, p. 276), ,,kūdikio emocijų raida 

vyksta nuo refleksinio verksmo ir pirmosios šypsenos 

pirmaisiais gyvenimo mėnesiais iki baimės ir malonumo 

jausmo, priklausančių nuo tam tikrų specifinių įvykių 

antrojoje pirmųjų gyvenimo metų pusėje. Dviejų metų 

vaikai jau rečiau verkia, mažiau bijo‘‘. Maži vaikai stebi 

svarbius jų gyvenime suaugusiuosius ir taip pažįsta kitus 

žmones. Vaiko šeimos aplinka ir kultūros normos turi 

didžiulę įtaką jo suvokimui apie aplink supantį pasaulį, 

kokias emocijas, kaip ir kada reikšti (Dodge, 2008). 

Antrųjų – trečiųjų gyvenimo metų pagrindinė 

veikla – vaikų veiksmai su daiktais, atsižvelgiant į fizines 

daikto savybes bei jo naudojimo būdus. Veiksmai su 

daiktais suformuoja elementarias vaidmeninio žaidimo 



 

31 
 

užuomazgas. Antraisiais – trečiaisiais gyvenimo metais 

vaikai nori aktyviai judėti. Išmokę vaikščioti lygiu 

paviršiumi, pradeda mokytis bėgioti, lipti į kalnelį, lipti 

laiptais aukštyn, nulipti. Mokydamiesi paprasčiausių 

judesių savo veiksmus pradeda derinti prie daiktų 

savybių pvz., šokinėja kaip kamuoliukai. Šiame amžiaus 

tarpsnyje pradeda ryškiai skirtis atskirų vaikų vystymosi 

tempai ir pobūdis. Judrus vaikas auga sveikesnis, 

žvalesnis, linksmesnis, spartesnė ne tik jo fizinė, bet ir 

protinė raida (Rauckis ir Drungilienė, 2003). Trečiųjų 

metų pradžioje vaikas vaikšto dar netobulai: nesuderinti 

rankų ir kojų judesiai, pėdelės pasvirusios priekine 

dalimi į vidų, dedamos plačiai. Trečiųjų metų pradžioje 

vaikai bėgiodami trepena, gerokai suriestas kojas visa 

pėda stato ant žemės, šlepsi, netiksliai derina rankų ir 

kojų judesius, todėl kūnas neritmingai krypuoja į šonus. 

Mažyliams sunku greitai bėgioti. Jų rankų judesiai 

bėgant silpni, ne padeda greičiau judėti, o tik išlaiko 

pusiausvyrą. Vaikai nerodo didelių pastangų nubėgti tam 

tikrą nuotolį. Trečiųjų metų vaikai jau sugeba pašokinėti: 

nušokti nuo neaukštos pakylos, peršokti per nedidelę 

kliūtį, mėgsta ropoti remdamiesi keliais ir delnais. 

Trečiųjų metų vaikui sunkiausia pagauti sviedinį. Šio 

amžiaus vaikui sunku mesti daiktą į taikinį. Mažylis 

ieško lengvesnio būdo – prieina ir įdeda daiktą į nurodytą 

vietą. Jis dar nemoka iš akies nustatyti atstumo, metimo 

krypties, neapskaičiuoja nuotolio, jėgos, todėl retai 

pataiko į taikinį net iš arti (Dailidienė, 1991).  

Apibendrinant galima teigti, jog ankstyvojo 

amžiaus vaikai, bėgiodami, šokinėdami, laipiodami, 

lavina ne tik viso kūno judesius, raumenis, bet, vis su 

didesniu pasitikėjimu ir drąsa, tyrinėja jį supančią 

aplinką. Nuo 1 – 3 metų tobulinami vaikščiojimo, 

bėgiojimo, šuoliukų, ropojimo, lipimo, mėtymo, 

gaudymo, ridenimo įgūdžiai. Kad vaikai drąsiau tyrinėtų 

juos supantį pasaulį, o tuo pačiu lavintų  fizinę raidą, 

pedagogai ir tėvai turi sukurti pakankami erdvės, 

tinkamų priemonių, užsiėmimų,  kurie skatintų spardyti, 

stverti, laikyti, kratyti, stumti, traukti, kilnoti daiktus, 

vaikščioti, laipioti, šokinėti ir bėgioti.  

 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo būdai 

adaptacijos laikotarpiu 

Tėvų išsiskyrimas su vaikais dažniausiai susijęs su 

stresu, tačiau tinkamos tėvų elgesio strategijos gali 

sušvelninti nemalonias išsiskyrimo situacijas. Pirmiausia 

būtina kalbėtis su vaiku apie būsimą išsiskyrimą ir 

dienotvarkės pasikeitimus. Antra, išsiskyrimą gali 

palengvinti išankstinis susipažinimas su aukle, auklėtoja, 

pedagogu vaiko namuose ar įstaigoje (Lazdauskas, 

2012). 

T. Lazdauskas, (2012, p. 12) teigia, kad 

,,ankstyvajame amžiuje vaikas saugiausiai jaučiasi su 

artimais žmonėmis, todėl realybėje retai tai pavyksta 

užtikrinti, todėl pateikia tėvų išsiskyrimo su vaikais 

tyrinėtos studijos ilgalaikių stebėjimų rezultatus. 

Studijos autoriai keletą mėnesių stebėjo tėvų išsiskyrimą 

su vaikais nuo to momento, kai vaikas pirmą kartą 

atvedamas į darželį, ir išskyrė keturias šio proceso 

etapus: 

1. Vaiko ir tėvų susitikimas su pedagogu. 

Pedagogas(ė) pasisveikina su vaiku ir tėvais, 

pasiteirauja apie tai, kaip jiems sekasi, stengiasi 

pastebėti bet kokius pasikeitimus (pavyzdžiui: 

naujus vaiko batukus, nubrozdintą kelį, 

apkirptus plaukus ir pan,). 

2. Vaiko asmeninių daiktų sutvarkymas. Tėvai 

kartu su vaiku nuneša jo asmeninius daiktus į jo 

spintelę arba prieš tai perduoda vaiką pedagogui 

(ei) ir vieni neša sudėti vaiko daiktus.  
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3. Išsiskyrimo ritualas. Tai gana tipiška elgesio 

seka nuo to laiko, kai tėvai su vaiku ateina į 

įstaigą, iki to laiko, kai tėvai išeina iš įstaigos.  

4. Tėvų išėjimas. Tai etapas prieš pat tėvų išėjimą 

iš įstaigos. Šis etapas apima tokius kintamuosius 

kaip trukmė (kiek laiko jie stabteli, kad 

atsisveikintų) ir užbaigtumas (ar jie sugrįžta, kad 

pasakytų ar padarytų tai, ką pamiršo). 

Išsiskyrimo situacijoje nukreipti verkiančio vaiko 

dėmesį gali pasirodyti gana veiksminga strategija, tačiau 

tai – trumpalaikis poveikis. Ilgalaikėje perspektyvoje 

vaikui gali formuotis nesaugumas, jausmas, kad bet kada 

tėvai gali jį palikti, o taip klojamas pagrindas 

nepasitikėjimui. Pernelyg ilgas tėvų užsibuvimas prieš 

išsiskiriant gali būti keliantis dar didesnį stresą vaikui, 

kai atsisveikinę su vaiku tėvai lieka pasikalbėti su 

pedagogu(e), o išgirdę vaiko nerimavimą vėl grįžta pas 

jį. Šiuo atveju kyla grėsmė, kad vaikas nesupras, ką 

reiškia išsiskirti, ir neišmoks to padaryti (Lazdauskas, 

2012). 

Yra žinoma keletas būdų taikomų vaiko 

adaptacijai ikimokyklinio ugdymo grupėje palengvinti. 

Vieni iš jų yra žaidimo metodai. M. Volosnikova (2017, 

p. 21-22) pastebi, kad „žaidimo metodai, ruošiant vaiką 

ugdymo įstaigai, sukuria iš pradžių teigiamą 

prisitaikymo pagrindą. Pagrindinis šių metodų tikslas yra 

formuoti vaiko susidomėjimą ugdymo įstaiga iš anksto 

prieš faktinį priėmimą, kuris yra nepaprastai svarbus 

motyvacinis vaidmuo. Tai teigiama emocija, kuri būtina 

socialiniams įgūdžiams formuoti‘‘. 

Labai svarbus vaiko adaptacijos laikotarpiu tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimas. Pateikiamoje lentelėje (1 

lentelė) išskirti tėvų ir pedagogų  bendradarbiavimo 

turinys adaptacijos laikotarpiu. 

1 lentelė 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo turinys adaptacijos laikotarpiu 

Pedagogai Tėvai 

Adaptacijos laikotarpiu pedagogas turi susisteminti 

savo darbo turinį. 

Pirmoji pažintis, kuri organizuojama su kūdikio 

tėvais, prasideda pokalbiu ir klausimynu, kurio tikslas 

– išsiaiškinti  šeimos specifiką: gyvenimo sąlygas, 

šeimos sudėtį, tėvų amžių, pasirengimo auklėjimo 

klausimais lygį.  

Pirmuosiuose pokalbiuose būtina išsiaiškinti vaiko 

įpročius, elgesio ypatumus, mėgstamus žaislus ir 

žaidimus, ką vaikas moka daryti ir kas to neveikia. ir 

kt. 

Su tėvais reikėtų aptarti mažų vaikų raidos ypatybes. 

Žinios apie vaikų amžių ir individualias ypatybes leidžia 

tėvams taisyklingai bendrauti su savo vaikais, padidina 

atsakomybę už jų auklėjimą ir užtikrina visų šeimos narių 

vaikams keliamų reikalavimų vieningumą ir nuoseklumą. 

Tėvų supratimas apie fiziologines ir psichologines mažų 

vaikų ypatybes padeda jiems ne tik rūpintis sveikatos 

priežiūra, bet ir lavinti judesius, kultūrinius ir higienos 

įgūdžius, kalbą ir bendravimo veiklą. 

(Lentelė sudaryta darbo autorių,  remiantis Vylegzhanina, 2019) 

 

Apibendrinant galima teigti, kad darnios 

pedagogų ir tėvų pastangos gali suteikti vaikui apsaugą, 

emocinį komfortą, įdomų ir prasmingą gyvenimą 

ugdymo įstaigoje ir namuose. Kad tai įvyktų, pedagogai 

turėtų organizuoti pokalbius su tėvais apie jų vaikus, 

atlikti stebėjimus pirmosiomis vaiko buvimo ugdymo 
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įstaigoje dienomis, organizuoti jų bendrą veiklą, 

užmegzti pasitikėjimo santykius su vaikais, tėvais, 

susijungti drauge  į vieną komandą, skatinti poreikį 

dalintis savo problemomis tarpusavyje ir spręsti jas 

kartu, žaidimo metodu kurti teigiamą prisitaikymo 

pagrindą, kuris bus teigiama emocija vaikų būtiniems 

socialiniams įgūdžiams formuoti. 

 

2.TĖVŲ IR PEDAGOGŲ 

BENDRADARBIAVIMO DERMĖ 

ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ 

GRUPĖJE ADAPTACIJOS 

LAIKOTARPIU 

Tyrimo metodologija 

Siekiant nustatyti tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimo dermę ankstyvojo amžiaus vaikų 

grupėje adaptacijos laikotarpiu dermę, pasirinkti 

kiekybinis ir kokybinis tyrimo tipai.  

Duomenų rinkimui  pasirinkta taikyti anketinę 

apklausą, apklausiant tiriamuosius raštu. Klausimai 

sudaryti remiantis moksline literatūra. Tyrimas 

vykdomas naudojantis viešai prieinama apklausų 

svetainėje apklausa.lt. Šis būdas pasirinktas kaip 

ekonomiškiausias bei patogiausias būdas pasiekti 

respondentus.  

Siekiant išsiaiškinti pedagogų patirtį apie tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimą ankstyvojo amžiaus vaikų 

grupėje adaptacijos laikotarpiu buvo atliktas kokybinis 

tyrimas. Duomenų rinkimui taikyta apklausa žodžiu, iš 

dalies struktūruotas interviu, nes taip yra galimybė 

užmegzti kontaktą, detaliau išsiklausinėti apie rūpimą 

problemą, sužinoti svarbių detalių, respondentai  gali 

laisvai išreikšti savo nuomonę. Iš dalies struktūrizuoto 

interviu klausimai sudaryti remiantis moksline literatūra. 

Tyrimo imtis. Tyrimo realizavimui buvo pasirinkti 

tie tėvai, kurių vaikai šiuo laikotarpiu lanko ankstyvojo 

amžiaus vaikų grupę (į anketą atsakė 96 tėvai) ir 

ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse dirbantys pedagogai, 

sutikę duoti interviu. Apklausoje dalyvavo 17 pedagogų. 

Tiriamaisiais buvo pasirinkti tik tie pedagogai, kurie 

dirba ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse. Tyrimas 

atliktas pasirinkus kriterinę atranką, „Kriterinė atranka 

taikoma tada, kai imties vienetai iš populiacijos 

atrenkami laikantis tyrėjo nustatytų kriterijų. Kriterinės 

atrankos būdas yra labai veiksmingas, taip surenkami 

kokybiški duomenys“ (Rupšienė, 2007, 31p.).  

Tyrimo instrumentas. Anketoje tėvams buvo naudota 14 

pusiau uždarų klausimų (t.y. pateikti suformuluoti 

atsakymų variantai, kurių viename iš jų pateikta 

galimybė respondentui įrašyti savo atsakymo variantą) ir 

2 atviri klausimai. Anketa, siekiama nustatyti ankstyvojo 

amžiaus vaikų adaptacijos grupėje problemas: 

išsiaiškinti tėvų požiūrį į vaiko santykių formavimą su 

svetimais žmonėmis; į vaiko valgymo, judėjimo ir 

smulkiosios motorikos įgūdžius, į tėvų išsiskyrimo su 

vaiku situaciją bei į vaiko adaptacijos ugdymo įstaigoje 

palengvinimo būdus ir sprendimo kelius. 

Pedagogams buvo pateikta  15 klausimų su 

patikslinamaisiais klausimais. Šiais klausimais buvo 

siekiama išsiaiškinti pedagogų patirtį apie tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimo būdus ankstyvojo amžiaus 

vaikų grupėje, adaptacijos laikotarpiu. 

Tyrimo etika.. Visi respondentai tyrime dalyvavo 

laisvanoriškai, apklausiami buvo tik tie, kurie sutiko 

atsakyti į klausimus. Vykdant apklausas buvo suteikta 

visa informacija apie vykdomą tyrimą. Respondentai  

buvo supažindinti, kad duomenys pateikiami 

apibendrinti, išsaugant apklaustųjų anonimiškumą ir 

panaudoti tik moksliniais tikslais. Visi tiriamieji 

užkoduoti. Gauti rezultatai tyrimo metu sisteminami. 

Tyrimo duomenų apdorojimui ir įforminimui 

buvo panaudojama, MS Office Word programa.  
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Tirtų respondentų sociodemografiniai ir kiti 

požymiai 

 

Pagal D. Dodge (2008) teoriją, šeimos narių 

išsilavinimas yra vienas iš veiksnių lemiančių šeimų 

skirtumus ir gali daryti poveikį  ankstyvojo amžiaus 

vaikų adaptacijai, nes tėvai, kurie yra labiau apsiskaitę, 

gali turėti platesnės ir išsamesnės informacijos apie 

įvairius vaikų ugdymo būdus, siekiant savo vaiko 

gerovės ir juos taikyti gyvenimo praktikoje. Šio tyrimo 

rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė apklaustųjų (57 

proc.) yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

profesinį išsilavinimą nurodė turintys 15 proc. 

apklaustųjų, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą – 14 

proc. tėvų, vidurinį išsilavinimą - 10 proc.,  pagrindinį 

išsilavinimą turi 3 proc. tėvų. Gauti rezultatai rodo, kad 

šeimos, auginančios ankstyvojo amžiaus vaikus, turi 

skirtingą išsilavinimo lygį, tačiau didžioji dalis tėvų, net 

71 proc. turi aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį 

išsilavinimą, kas leidžia manyti apie ankstyvojo amžiaus 

vaikų adaptacijos ikimokyklinio ugdymo grupėje gilesnį 

supratimą. 

Remiantis D. Dodge (2008) teorija, šeimų 

skirtinga gyvenimo patirtis ir skirtinga patirtis vaikų 

auginimo klausimais yra taip pat vienas iš veiksnių, 

lemiančių šeimų skirtumus, todėl tėvų buvo klausiama 

apie jų amžių, vaikų skaičių šeimoje ir kiek vaikų lankė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Šio tyrimo rezultatai 

rodo, jog tyrime dalyvavusių daugiau nei pusė (53 proc.) 

tėvų yra nuo 30 – 40 metų amžiaus, mažiau nei pusė (41 

proc.) tėvų - nuo 18 – 30 metų ir tik 6 proc. tėvų yra 

vyresnio amžiaus t.y. nuo 40 – 50 metų.  Pusė, t.y. 50 

proc. šeimų augina 2 vaikus, 38 proc. šeimų augina 1 

vaiką, 11 proc. šeimų augina 3 vaikus ir tik 1 proc. šeimų 

augina 6 vaikus. Remiantis gautais rezultatais matome, 

kad 50 proc. šeimų augina 2 vaikus  ir jų amžius yra 30-

40 metų.  Taigi,  tėvai auginantys ne pirmą vaiką šeimoje 

(t.y. antrą, trečią ir kt.) gali turėti daugiau patirties / žinių 

apie vaikų adaptacijos laikotarpį ankstyvojo amžiaus 

vaikų grupėje, ir atvirkščiai, tėvai, kurie augina pirmą 

vaiką, neturės patirties / žinių apie vaikų adaptacijos 

laikotarpį ugdymo įstaigoje.  

 

Vaiko santykių formavimas su svetimais žmonėmis 

Pasak A. Kurienės (2018), išleisti vaiką į ugdymo 

įstaigą abiem pusėms – tėvams ir vaikui – reiškia pirmą 

didelį išsiskyrimą, nes vaiką reikia patikėti svetimiems 

žmonėms. Šio tyrimo rezultatai atskleidė (žr. 1 pav.), kad 

ruošiant vaiką į ugdymo įstaigą 5 proc. tėvų yra palikę 

vaiką ilgesniam laikui ne šeimos nariams (pvz.; 

draugei/ams, seneliams), 26 proc. tėvų yra palikę vaiką 

keletą kartų, tačiau  net 69 proc. tėvų nėra palikę vaiko 

svetimiems žmonėms nė karto. Taigi, galima teigti, kad 

didžioji dalis respondentų tikslingai nebandė kurti 

situacijos, kuri padėtų ateityje vaikui lengviau adaptuotis 

ugdymo įstaigoje. Kadangi nebuvo  bandyta  tokia 

praktika, tai galima daryti prielaidą, kad vaikas gali 

patirti neigiamus jausmus ir sunkiau užmegs santykius su 

nepažįstamais ar mažai pažįstamais žmonėmis. 
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1 pav. Vaiko santykiai ir jų  formavimas su svetimais žmonėmis 

 

Pasak M. Volosnikovos (2017), žaidimo metodų 

tikslas yra formuoti vaiko susidomėjimą ugdymo įstaiga,  

kurti teigiamas emocijas. Tyrimo rezultatai atskleidė, 

kad 15 proc. tėvų, ruošiantis lankyti ugdymo įstaigą, 

visada žaidė žaidimus žaisliukų pagalba, kurie padėtų 

vaikui atsiskirti nuo tėvų. 51 proc. tėvų nurodė, kad žaidė 

žaidimus kartais, 34 proc. tėvų nurodė, kad žaidimų, 

kurie padėtų vaikui atsiskirti nuo tėvų, nežaidė niekada. 

Apklausos rezultatai rodo, kad tėvai tik iš dalies kūrė 

vaiko susidomėjimą ugdymo įstaiga. 

 

Vaiko valgymo, judėjimo ir smulkiosios motorikos 

įgūdžiai 

Didelę reikšmę vaiko adaptacijai grupėje turi įgyti 

namuose valgymo, judėjimo ir smulkiosios motorikos 

įgūdžiai. Respondentams atsakius į klausimą „Kokie 

jūsų vaiko valgymo įgūdžiai?‘‘ gauti tokie rezultatai (žr. 

2 paveikslą). 73 % tėvų teigė, kad jų vaikai valgo patys, 

naudojant stalo įrankius, 13 % tėvų atsakė, kad vaikas 

valgo namuose žaisdamas, 13 % tėvų atsakė, kad 

namuose vaiką maitina, o 1 % tėvų apie vaiko valgymo 

įgūdžius nepažymėjo nieko. Taigi, didžioji dauguma 

tėvų ruošė vaiką ikimokyklinei ugdymo įstaigai: mokė 

savarankiškai valgyti, naudojant stalo įrankius, lavino 

smulkiosios motorikos įgūdžius.  

Respondentams atsakius į klausimą apie vaiko 

judėjimo įgūdžius namuose, gauti  rezultatai pateikti  2 

paveiksle. 

  

2 pav. Vaiko valgymo ir judėjimo įgūdžiai namuose 

 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kokius judėjimo 

įgūdžius yra įvaldę vaikai ateidami į ikimokyklinę 

ugdymo įstaigą. 27 proc. tėvai nurodė, kad jų vaikai mėto 

kamuoliuką, 24 proc. teigia, kad jų vaikai spiria kamuolį, 

27 proc. tėvų teigia, kad jų vaikai bėgioja, 21 proc., kad 

jų vaikai  sėdi ir tik 1 proc. tėvų pasirinko kitą variantą ir 
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draugę?

Taip, dažnai

Taip, keletą

kartų

Ne

68%
11%

21%

Kaip manote, ar Jūsų vaikas, pradedant 
lankyti ugdymo įstaigą, buvo pasiruošęs 

užmegsti santykius su svetimais 

žmonėmis?

Taip

Ne

Negaliu

pasakyti

73%

13%

13% 1%

Kokie Jūsų vaiko valgymo įgūdžiai?

Valgo pats,

naudojant stalo

įrankius

Valgo

žaisdamas

Maitiname

Kitas variantas

27%

24%27%

21%

1%

Kokie Jūsų vaiko judėjimo įgūdžiai?

Mėto

kamuoliuką

Spiria

kamuoliuką

Bėgioja

Sėdi



 

36 
 

nurodė, kad tinkami visi išvardinti variantai; jų vaikai 

viską daro: bėgioja, mėto kamuoliuką, spiria, žaidžia 

įvairius žaidimus, piešia ir t t.; žaidžia; žaidžia su savo 

žaisliukais. Galima teigti, kad į ugdymo įstaigą ateina 

vaikai mažai įvaldę judėjimo įgūdžius, kas gali turėti 

reikšmės adaptacijos laikotarpiu. 

 

Tėvų išsiskyrimas su vaiku ir tinkamos tėvų elgesio 

strategijos 

Anot T. Lazdausko (2012), tėvų išsiskyrimas su 

vaikais dažniausiai susijęs su stresu. Tyrimo rezultatai 

atskleidė, kad 40 proc. tėvų atsakė, jog jų vaikas 

išsiskyrimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje metu 

išgyveno nemalonią išsiskyrimo situaciją, 39 proc. tėvų 

atsakė, kad vaikas iš dalies išgyveno nemalonią 

išsiskyrimo situaciją, 21 proc. tėvų atsakė, kad vaikas 

neišgyveno nemalonios išsiskyrimo situacijos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Apibendrinant galima 

teigti, kad 79 proc. vaikų dažniausiai patiria stresinę 

situaciją išsiskiriant su tėvais ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje ir tai verčia šią situaciją analizuoti bei ieškoti 

būdų palengvinti vaikų adaptaciją. 

Respondentų buvo klausiama: „Ar susidūrėte su 

sunkumais vaiko adaptacijos metu?‘‘ Tyrimo rezultatai 

atskleidė, kad 21 proc. tėvų susidūrė su sunkumais vaiko 

adaptacijos metu ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 49 

proc. tėvų su sunkumais vaiko adaptacijos metu susidūrė 

iš dalies ir 30 proc. tėvų vaiko adaptacijos metu sunkumų 

nepatyrė. Tyrimo rezultatai rodo, kad apie 70 proc. tėvų, 

taigi ir vaikų, patiria adaptacijos sunkumus. Tai rodo 

egzistuojančios problemos nuolatinį pasireiškimą ir 

nuolatinę situacijos gerinimo paiešką.  

T. Lazdausko (2012) teigimu, tinkamos tėvų 

elgesio strategijos, noras bendradarbiauti su pedagogais 

gali sušvelninti nemalonias išsiskyrimo situacijas. 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 89 proc. tėvų domėjosi 

dienotvarke ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 10 proc. 

nesidomėjo dienotvarke, 1 proc. tėvų negalėjo atsakyti į 

šį klausimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 54 proc. 

tėvų, ruošiantis lankyti ugdymo įstaigą, keitė 

dienotvarkę savo namuose, pritaikydami ją ugdymo 

įstaigos dienotvarkei. 17 proc. apklaustųjų atsakė, kad 

prieš pradėdami lankyti ugdymo įstaigą dienotvarkės 

namuose nekeitė, 29 proc. tėvų atsakė, kad prieš 

pradėdami lankyti ugdymo įstaigą, dienotvarkę namuose 

keitė iš dalies. Galima daryti prielaidą, kad didžioji dalis 

tėvų ruošėsi vaiko adaptacijai ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje manydami, kad pripratimas prie naujos 

dienotvarkės palengvins vaiko adaptaciją bei jiems 

patiems kils mažiau problemų išruošiant vaiką į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 

Išsiskyrimą gali palengvinti išankstinis 

susipažinimas su pedagogais(ėmis) vaiko namuose ar 

įstaigoje (Lazdauskas, 2012). Tyrimo rezultatai 

atskleidė, kad 53 proc. tėvų atsakė, jog supažindino vaiką 

su būsima pedagoge prieš pradedant lankyti ugdymo 

įstaigą,  45 proc. tėvų nesupažindino vaiko su būsima 

pedagoge, 2 proc. tėvų į klausimą neatsakė. Galima 

teigti, kad tėvai domisi būsima vaiko pedagoge, nes 

mano, kad tai yra svarbu vaiko adaptacijai palengvinti, 

tačiau tik pusė iš jų supažindino vaiką, su būsima 

pedagoge. Tėvų nuomone, supažindinimas su pedagoge 

prieš pradedant lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

yra mažai reikšmingas.   

Respondentai atsakė į  klausimą „Kaip sprendėte 

susidariusius sunkumus adaptacijos metu?‘‘ Tyrimo 

rezultatai atskleidė problemos sprendimo būdų įvairovę 

ir tai, kad tik 36 proc. tėvų kreipėsi į pedagogą – tą 

žmogų, kuris yra pačiame artimiausiame santykyje su 

vaiku ir tėvais. Kita, didžioji dalis, net 62 proc. tėvų 

adaptacijos sunkumų nebandė spręsti su žmonėmis, kurie 

tiesiogiai susiję su jų vaiku. Jie  neužmezgė tiesioginio 
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ryšio su ugdytoja, kas leidžia manyti ir apie pasitikėjimo 

tiesiogine ugdytoja stoką,  savo kompetencijos šiuo 

klausimu trūkumą.  

 

Pedagogų apklausos rezultatai 

Tyrime dalyvavo 17 pedagogių. Pusė dalyvavusių 

pedagogių yra įgiję vyr. mokytojo ir mokytojo 

metodininko kategorijas. Tyrime dalyvavo 9 pedagogės 

turinčios didelę pedagoginę patirtį (nuo 14 – 33 m.), 8 

pedagogių pedagoginė patirtis nuo 2,5 – 5 m.. Tyrime 

dalyvavo 5 pedagogės, kurių amžius nuo 20 – 30 metų, 

2 pedagogės, kurių amžius nuo 30 – 40 metų, 5 

pedagogės nuo 40 – 50 metų, 4 pedagogės nuo 50 – 60 

metų, 1 pedagogė nenurodė savo amžiaus. Pagal tyrimo 

rezultatus galima teigti, kad ankstyvojo amžiaus vaikų 

grupėje daugiau dirba vyresnio amžiaus pedagogės, 

turinčios didelę darbo patirtį.  

Interviu metu siekta išsiaiškinti, kokiais principais 

vadovavosi pedagogas kurdamas ankstyvojo amžiaus 

vaikams adaptacijai palankią aplinką. Pedagogai 

kurdami ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijai palankią 

aplinką ugdymo įstaigoje, kuria įvairias erdves / 

kampelius, t.y. skaičiavimo – matavimo, kalbančių – 

grojančių žaislų, mašinėlių – garažų, šeimos, 

konstravimo, judėjimo, dailės, pažinimo, tyrinėjimo, 

statybinę, kalbos, maisto gaminimo, dėlionių, ramybės 

(sėdmaišiai, minkšti dideli kubai). 4 pedagogai nurodė, 

kad ugdymo įstaigose yra bendros žaidimų ir poilsio 

vietos. 2 pedagogai nurodė, kad ankstyvojo amžiaus 

vaikų adaptacijos laikotarpiu pasiteisino judėjimo erdvė, 

3 pedagogai nurodė, kad pasiteisino visos erdvės / 

kampeliai, kurie įkurti ugdymo įstaigose, 1 pedagogas 

nurodė, kad pasiteisino konstravimo erdvė / kampelis ir 

1 pedagogas nurodė, kad adaptacijos laikotarpiu 

pasiteisino kalbos, ramusis minkštų žaislų kampelis.  

Interviu metu siekta išsiaiškinti, kokia aplinka 

labiausiai tinka ankstyvojo amžiaus vaikams adaptacijos 

laikotarpiu ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Pedagogai 

pastebi, kad adaptacijos laikotarpiu vaikai daugiausiai 

laiko praleidžia judėjimo (pateikė 4 pedagogai) ir mašinų 

(pateikė 3 pedagogai) erdvėse/kampeliuose. Kaip teigia 

pedagogai, adaptacijos laikotarpiu ankstyvojo amžiaus 

vaikai renkasi konstravimo (pažymėjo 2 pedagogai) ir 

ramųjį - minkštų žaislų (pažymėjo 2 pedagogai) 

kampelį/erdvę, kuriame būna patys su savimi, gerai 

jaučiasi. Taip pat vaikai renkasi tyrinėjimo, knygelių, 

virtuvėlę, lėlių erdvę/kampelį (pažymėjo po 1 

pedagogą). 2 pedagogai pažymėjo, kad ankstyvojo 

amžiaus vaikai, adaptacijos laikotarpiu, žaidžia bendroje 

žaidimų ir poilsio erdvėje, nes grupėje yra tik bendra 

erdvė, skirta ir žaidimams ir poilsiui. 2 pedagogai 

pažymėjo, kad pakeistų tyrinėjimo erdvę/kampelį 

(papildytų naujomis priemonėmis), ramiąją 

erdvę/kampelį (papildytų čiužiniais, kad vaikai galėtų 

atsipalaiduoti, vartytis).  

Interviu metu siekta išsiaiškinti kokias 

bendravimo/bendradarbiavimo formas adaptacijos 

laikotarpiu taiko pedagogai, kokias galimybes turi tėvai 

dalyvauti ugdymo procese adaptacijos laikotarpiu. 

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje dirbantys pedagogai, 

ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijai lengvinti taiko 

įvairias bendradarbiavimo formas, kurios pasiteisina: 

patarimai, rekomendacijos, konsultacijos, tėvų 

susirinkimai, individualūs pokalbiai, informacijos 

talpinimas skelbimų lentoje, uždarose Facebook grupėse, 

anketinės apklausos apie vaikų poreikius, pasiekimus. 

Pedagogai pastebi, kad pasiteisino greitas 

atsisveikinimas su vaiku, jį paliekant ugdytojams. 

Vaikas greičiau adaptuojasi, kai tėvai trumpiau užsibūna 

grupėje. Pasiteisina psichologo paskaitos tėvams prieš 

atvedant vaiką į ugdymo įstaigą. 1 pedagogas pastebėjo, 

kad nepasiteisino skubotas bandymas padėti vaikui jį 
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guodžiant. Čia reikalinga pedagogo kantrybė, 

išlaukimas. 

Interviu metu siekta išsiaiškinti 

bendravimo/bendradarbiavimo problemas ankstyvojo 

amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu. Apklausti 

pedagogai nurodė, kad didžiausi trukdžiai yra: tėvų 

nenoras įsitraukti į grupės veiklas, nesidomėjimas 

adaptacija, vaiko neparuošimas ugdymo įstaigai, 

nesiklausymas pedagogų patarimų, nepasitikėjimas 

pedagogu, nesidomėjimas vaiko raida, tėvų užimtumas, 

abejingumas, tėvų nenorėjimas prisiimti aktyvesnio 

vaidmens vaikų ugdymo procese, pasitikėjimo, 

kantrybės trūkumas, žinių apie adaptaciją neturėjimas, 

ugdymo įstaigos rėžimo nesilaikymas. 1 pedagogė 

pastebėjo, kad tėvai nepasako visų vaiko pirminių 

psichologinių ypatumų. Tik 4 pedagogai teigė, kad 

ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos laikotarpiu 

bendravimo/bendradarbiavimo trukdžių nebuvo. 

Interviu metu siekta išsiaiškinti kokios 

ugdomosios veiklos padėjo vaikų adaptacijos 

palengvinimui. Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos 

laikotarpiu pedagogams padeda šios organizuojamos 

ugdomosios veiklos: pirštininių lėlių teatras, muzikiniai 

rateliai, dailės, sporto veiklos, sekamos pasakos. 

Veikloms organizuoti pedagogai naudoja projektorių, 

pagamintas vaizdines priemones. 1 pedagogė pastebėjo, 

kad ankstyvojo amžiaus vaikams teigiamą įtaką daro 

veiklos organizuojamos lauke, ryto rate. Iš visų 

apklaustųjų tik viena pedagogė atsakė, kad tėvai pasiūlė 

veiklą (knygelių vartymą), kitos pedagogės teigė, kad 

tėvai veiklų nesiūlo. 

Interviu metu siekta išsiaiškinti ar ir kokios yra 

pagalbos sistemos tėvams ir vaikams ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose, kurios padeda užtikrinti sėkmingą 

vaiko adaptaciją. 10 pedagogų atsakė, kad 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje kylančioms 

problemoms spręsti yra sukurta pagalbos sistema vaikui, 

tėvams ir pedagogams vaiko adaptacijos metu 

ankstyvojo amžiaus grupėje. Jie teigia, kad tai yra 

papildoma pedagogo pagalba, taip pat gali būti 

organizuojamas susirinkimas tėvams, kuriame dalyvauja 

specialistai, gerovės komisija, darbo grupė, psichologas. 

Pedagogai teigia, kad šios sukurtos pagalbos sistemos 

padeda tėvams ir pedagogams, kada kyla adaptacijos 

sunkumų vaikui. 7 pedagogai atsakė, kad jų 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tokios pagalbos 

sistemos,  vaiko adaptacijos laikotarpiu, nėra.  

Interviu metu siekta išsiaiškinti, kokios veiklos 

padeda palengvinti tėvų ir pedagogų bendravimą/ 

bendradarbiavimą adaptacijos laikotarpiu, 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Sėkmingą pedagogų ir 

tėvų bendravimą / bendradarbiavimą vaikų adaptacijos 

laikotarpiu ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje padeda 

užtikrinti teigiamo mikroklimato kūrimas, nuoširdūs, 

atviri, dalykiški pokalbiai su tėvais. Pedagogai teigia, 

kad užtikrinti sklandų bendradarbiavimą padeda 

nuolatinis informacijos teikimas tėvams apie vaikų 

savijautą, pasiekimus. 1 pedagogė pastebi, kad projektai 

taip pat padeda užtikrinti sėkmingą tėvų ir pedagogų 

bendravimą/bendradarbiavimą. 1 pedagogė pastebi, kad 

padeda socialinės pedagogės ir psichologės prisistatymas 

tėvų susirinkime, parengta informacinė medžiaga apie 

ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinėje 

ugdymo įstaigoje. Sėkmingam ir sklandžiam darbui, šiuo 

periodu, padeda ir turima darbo, ankstyvojo vaikų 

amžiaus grupėje, patirtis. 

IŠVADOS 

 

1. Aptarus ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos 

strategijas grupėje, išryškėjo kad: 

• darnios pedagogų ir tėvų pastangos gali 

suteikti vaikui apsaugą, emocinį komfortą, 
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įdomų ir prasmingą gyvenimą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir namuose.  

• pedagogai turėtų organizuoti pokalbius su 

tėvais apie jų vaikus, atlikti stebėjimus 

pirmosiomis vaiko buvimo ugdymo 

įstaigoje dienomis, organizuoti jų bendrą 

veiklą, užmegzti pasitikėjimo santykius su 

vaikais, tėvais, susijungti drauge į vieną 

komandą.  

• būtina skatinti poreikį dalintis savo 

problemomis tarpusavyje ir spręsti jas kartu, 

t.y. tėvams ir pedagogams.  

• prasminga žaidimo metodu kurti teigiamą 

prisitaikymo pagrindą, kaip teigiamas 

emocijas vaikų būtiniems socialiniams 

įgūdžiams formuotis. 

Mokslinės literatūros analizė padėjo išsiaiškinti tinkamas  

tėvų elgesio strategijas adaptacijos laikotarpiu: 

• Domėtis grupės dienotvarke ir pagal ją keisti 

dienotvarkę savo namuose. 

• Iš anksto susipažinti ir padėti priprasti 

vaikams prie grupės pedagogių. 

• Ruošti vaiką prieš pradedant lankyti 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą: taikyti 

žaidimo metodus, ugdyti savarankiško 

valgymo, judėjimo, smulkiosios motorikos 

įgūdžius. 

• Susidariusiems sunkumams spręsti grupėje, 

pedagogai ir tėvai turėtų taikyti įvairius 

bendravimo ir bendradarbiavimo būdus.  

• Aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su 

grupės pedagogėmis ikimokyklinio ugdymo 

grupėje. 

 

2. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad sunku 

pasiekti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo 

dermę ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje 

adaptacijos laikotarpiu, nes: 

• nemaža dalis tėvų su adaptacija ankstyvojo 

amžiaus grupėje susidūrė pirmą kartą ir 

neturėjo patirties. 

• didžioji dalis tėvų neruošė vaiko adaptacijai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, palikdami 

vaiką ne šeimos nariams,  todėl vaikas 

nebuvo pajėgus užmegzti santykius su 

svetimais žmonėmis.  

• tėvai tik iš dalies kūrė vaiko susidomėjimą 

ugdymo įstaiga. 

• ne visi tėvai lavina vaikų smulkiąją 

motoriką, savarankiškumą, kuris svarbus 

adaptacijos laikotarpiu. Į ugdymo įstaigą 

ateina vaikai mažai įvaldę judėjimo 

įgūdžius, kas taip pat apsunkina adaptaciją.  

•  tėvai domisi būsima vaiko pedagoge, nes 

mano, kad tai yra svarbu vaiko adaptacijai 

palengvinti, tačiau tik pusė iš jų supažindino 

vaiką su būsima pedagoge. Tėvų nuomone, 

supažindinimas su pedagoge prieš pradedant 

lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą yra 

mažai reikšmingas.   

• didžioji dalis tėvų adaptacijos sunkumų 

nebandė spręsti  kreipdamiesi į pedagogą – 

tą žmogų, kuris yra pačiame artimiausiame 

santykyje su vaiku ir tėvais. 

• didelė dalis tėvų mano, kad supažindinimas 

su būsima pedagoge neturi reikšmės vaiko 

adaptacijai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.  

 

Apklausos rezultatai atskleidė nepakankamą 

tėvų bendradarbiavimą su pedagogais ankstyvojo 

amžiaus vaikų grupėje adaptacijos laikotarpiu, kas 

apsunkina vaikų adaptaciją grupėje. 
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VEIKSNIAI, LEMIANTYS SĖKMINGĄ KITAKALBIŲ VAIKŲ ADAPTACIJĄ 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE 
 

Ala Musteikienė 

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras 

Raimonda Sadauskienė 

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedra 

 

Anotacija. Straipsnyje aptariami veiksniai lengvinantys/ sunkinantys kitakalbių vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje bei pedagogų požiūris į veiksnius, lemiančius sėkmingą kitakalbių vaikų adaptaciją, pateikiama mokslinės literatūros 

analizė skirta apibrėžti adaptacijos procesą. Straipsnyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai atskleidžiantys Jonavos rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų nuomonę apie veiksnius, lemiančius sėkmingą kitakalbių vaikų adaptaciją 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bei su kokiais sunkumais susiduria pedagogai, ugdydami kitakalbius vaikus.  

Prasminiai žodžiai: kitakalbis, adaptacija, ikimokyklinis ugdymas. 

Temos aktualumas/naujumas. Pastaraisiais 

metais vis daugiau vaikų iš kitakalbių šeimų pradeda 

lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kuriose kalbama 

valstybine lietuvių kalba. Tai ir Lietuvoje gyvenančių 

tautinių mažumų – baltarusių, lenkų, rusų, romų, žydų ir 

kt. bei užsieniečių, atvykstančių dirbti ar gyventi į 

Lietuvą, atžalos (Prosniakova, 2003). Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo ir kitose įstaigose jau nieko 

nestebina kitakalbių vaikų gausa, kuri tapo plintančiu 

sociakultūriniu reiškiniu, keliančiu nemažai 

psichologinių problemų tiek pedagogams, tiek tėvams 

išleidžiantiems savo vaikus ugdytis į įstaigas, kuriose 

ugdomoji kalba skiriasi nuo jų gimtosios, namuose 

vartojamos kalbos.  

Vaikas, augantis kitakalbių šeimoje, pradėjęs 

lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą ypač sunkiai 

emocionaliai išgyvena ir prisitaiko adaptacijos periodu, 

nes atsiduria nepažįstamoje ir jam naujoje aplinkoje: 

nepažįstami suaugę žmonės ir elgesio normos, kita kalba, 

fizinė aplinka ir tradicijos, prie kurių jis turės prisitaikyti 

bei adaptuotis (Klizaitė, Rupkuvienė, Varneckienė, 

Valaitienė, 2017). Todėl labai svarbu vaikams 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sudaryti tinkamas 

sąlygas, kad jie kuo lengviau adaptuotųsi ir nepatirtų 

sunkumų galinčių turėti neigiamų pasekmių ateityje.  

Darbe keliamas tyrimo probleminis klausimas: 

kokie veiksniai lemia sėkmingą kitakalbių vaikų 

adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?  

Tyrimo objektas. Veiksniai, lemiantys sėkmingą 

kitakalbių vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje.  

Tyrimo tikslas. Atskleisti veiksnius, lemiančius 

sėkmingą kitakalbių vaikų adaptaciją ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Teoriniame lygmenyje aptarti veiksnius, lemiančius 

sėkmingą kitakalbių vaikų adaptaciją ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje.  

2. Išskirti veiksnius, darančius įtaką sėkmingai 

kitakalbių vaikų adaptacijai ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje.  

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros ir 

dokumentų analizė, kokybinio tyrimo metodas – 

struktūruotas kokybinis interviu. 

Veiksnių, lemiančių sėkmingą kitakalbių 

vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 

teoriniai aspektai 

 

Adaptacijos samprata. Mokslinės literatūros 

apžvalga bei atlikto tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad 

adaptacija yra tam tikras procesas, kuriame aktyviai 

dalyvaujama ir siekiama įveikti prieštaravimus tarp 
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asmens ir naujosios aplinkos. M. Buslajeva, V. 

Makarova (2016) teigia, kad kitataučių vaikų 

psichologinę būseną lemia nežinomybė dėl ateities, 

sumišimas susidūrus su daugeliu realių problemų, 

nerimas dėl savo artimųjų, nusivylimas, nuotaikų kaita: 

jaudulys, agresyvumas, depresija, apatija. Vaikai patekę 

į kitą šalį priversti prisitaikyti prie naujos kultūros, 

įsisavinti naujas vertybes, kurios dažnai prieštarauja jų 

tradicinėms vertybėms ir normoms, o tai neišvengiamai 

sukelia įtampą šeimoje.  

Kitakalbių šeimoje augantis vaikas lankantis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, išgyvendamas 

adaptacijos laikotarpį patiria viso organizmo sistemos 

persitvarkymą, kuomet anot R. Giedrienės (2011) šio 

proceso metu vyksta vaiko prisitaikymas veikti, 

susivokti ir gyventi įgavus naujos patirties. D. 

Borbélyová (2016) pažymi, kad vaikas pradėjęs lankyti 

ugdymo įstaigą turi prisitaikyti prie naujų sąlygų, 

priprasti prie naujos aplinkos ir pradėti nesąmoningai 

taikyti naujus elgesio modelius, nes kai kurios 

ankstesnės reakcijos schemos nebeveikia naujoje 

aplinkoje taip kaip veikė senose. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad kitakalbio vaiko 

adaptacija labai individualus procesas, kuris gali labai 

stipriai paveikti vaiko pasaulį bei tolesnį jo prisitaikymą 

gyvenime. Tokiam vaikui ypatingai reikalinga 

suaugusiųjų pagalba, būtent jie turi stebėti vaiko elgesio 

pokyčius, įsiklausyti į vaiko išsakomas mintis bei 

rūpesčius.  

Veiksniai darantys įtaką adaptacijos procesui. 

Ugdymo įstaigos, gyvenamosios vietos keitimas, naujos 

kalbos ir kultūros atsiradimas kitakalbio vaiko gyvenime 

yra pokytis su kuriuo susitaikyti norinčiam vaikui reikia 

labai daug pastangų. Pasak L. Berube (2004), lemiantis 

veiksnys vaikų integracijos ir adaptacijos procese yra 

tėvai, nes jie geba susieti praeitį, dabartį ir ateitį, 

pereinant iš vienos visuomenės į kitą. Todėl tėvų 

bendradarbiavimas su ugdymo įstaiga, tampa esminiu 

aspektu, galinčiu suteikti pagalbą vaikams adaptacijos 

periodu. Tačiau praktika rodo, kad ne visi kitakalbių 

vaikų tėvai yra pasirengę ir turi įgūdžių kaip įsitraukti į 

vaiko adaptacijos procesą dėl tam tiktų priežasčių 

(išsilavinimo trūkumo, atsainaus požiūrio į adaptacijos 

procesą, kalbos barjero, kultūros skirtumų). Todėl 

pedagogų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovybės 

ir pagalbos vaikui specialistų tikslas yra šviesti tėvus, 

suteikti žinių kitakalbio vaiko tėvams kaip jiems 

įsitraukti į vaiko adaptacijos procesą ir jį palengvinti. E. 

Zatejeva, T. Paškevič (2014) teigia, kad pedagogai turi 

supažindinti kitakalbio vaiko šeimą su vaikų auginimo 

ypatumais, tuo pačiu išsiaiškinti atvykusio iš kitų šalių 

vaiko auginimo subtilybes. Autorės teigia, kad tik žinant 

kitakalbių vaikų kultūros ypatybes, papročius, tradicijas, 

socialines nuostatas ir vertybes, galimas abipusis, 

tolerancija grįstas bendradarbiavimas palengvinant 

vaiko adaptaciją. Todėl būtina tėvus išsamiai 

supažindinti su ugdymo įstaigos, grupės veikla, vaikų 

pasiekimais ir teikti rekomendacijas kaip reikėtų dirbti su 

savo vaiku namuose.  

Išanalizavus mokslinės literatūros šaltinius, 

išskiriami susisteminti veiksniai, atskleidžiantys vaikų 

adaptacijos sėkmingumą, kurie yra tiesiogiai susiję su 

tėvų ir pedagogų bendradarbiavimu (žr.1 pav.).  
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1 pav. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, kaip 

ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos sėkmingumą 

lemiantis veiksnys (sudaryta darbo autorės pagal 

Balandė, Gudelienė (2017) ir kt.) 

Apibendrinant galima teigti, kad veiksnių, 

lemiančių kitakalbio vaiko adaptaciją ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje, grupių įvairovė patvirtina vaiko 

adaptacijos, kaip kompleksinio reiškinio, sudėtingumą. 

Svarbiausiais veiksniais, lemiančiais kitakalbio vaiko 

adaptaciją, yra tėvai (šeima) ir pedagogai su kuriais 

vaikas sąveikauja adaptacijos procese.  Pačių geriausių 

rezultatų vaiko adaptacijos procese galima sulaukti kai 

pedagogai ir kitakalbio vaiko tėvai įsitraukia į 

bendradarbiavimo procesą, priima bendrus sprendimus, 

dalijasi informacija, įgūdžiais bei išgyvenimais, 

bendradarbiavimo santykius grindžia tarpusavio 

pagarba, kiekvieno vaiko išskirtinumo ir unikalumo bei 

šeimos individualumo pripažinimu.  

Veiksniai, apsunkinantys ir lengvinantys 

kitakalbių vaikų adaptaciją. Kitakalbių šeimoje 

augantis vaikas išgyvena adaptacijos periodą, kurio metu 

ne tik persitvarko organizmo sistemos, bet ir formuojasi 

naujos psichinės funkcijos. Aplinka, kurioje vartojamos 

kelios kalbos, sukelia vaikui sunkumų bendraujant su 

kitais ir lemia jo elgesį, bei jausmus (Klizaitė ir kt., 

2017).  

Kitakalbis vaikas naujoje aplinkoje patenka į 

naujų santykių formavimosi sistemą, kurioje vystosi 

svarbūs ryšiai tarp kitakalbio vaiko, grupės pedagogo ir 

grupės bendruomenės narių (bendraamžių). Kalbos 

nemokėjimas apsunkina vaiko adaptaciją ir prisitaikymą 

prie ikimokyklinio ugdymo įstaigoje taikomų ugdymo 

metodų. Todėl svarbu, kad ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje už ugdymą atsakingo personalo gebėtų 

susikalbėti su vaiku, patenkinti svarbiausius jo fizinius, 

bendravimo ir ugdymo poreikius ir palaipsniui mokytų 

vaiką lietuvių kalbos. Praktika rodo, kad nemokėdami 



 

44 
 

kalbos įvairios veiklos metu kitakalbiai vaikai 

dažniausiai lieka nuošalyje, nes jie ne visada supranta 

grupės vaikų kalbą. Kalbinės veiklos metu jiems 

nelengva reikšti savo mintis, nes jie nesupranta daugelio 

žodžių reikšmių. Pasak E. Zatejeva, T. Paškevič (2014), 

dažniausias vaiko elgesys pirmą kartą patekus į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą yra vaiko sumišimas ir 

tyla. Kai kurie vaikai pirmąjį pusmetį tiesiog tyli. Stresas 

gali būti toks didelis, kad psichologinę traumą lydi 

somatiniai simptomai: vaikas praranda apetitą, jis blogai 

jaučiasi, sutrinka miegas, jis nervinasi, graužia nagus. 

Todėl pedagogams svarbu dienoraščių, lentelių pagalba 

fiksuoti kitakalbių vaikų reakcijas į suaugusiųjų ir 

bendraamžių kreipimusis (žodžius, frazes, emocijas, 

veiksmus) tam, kad būtų galima pamatyti vaiko pažangą, 

įvertinti jo fizinę ir psichologinę būseną. Kitakalbių 

vaikų adaptacijos procesą palengvina įvairios meninės, 

sportinės veiklos, dainavimas ar individualūs žaidimai, 

kurių metu vaikai gali ne tik prisitaikyti kitokioje 

kalbinėje bei kultūrinėje aplinkoje, bet ir tobulinti savo 

kalbinius įgūdžius.  

Apibendrinant galima teigti, kad pradėjus lankyti 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kitakalbių vaikų 

adaptacijos procesą be psichologinių, socialinių 

problemų apsunkina gyvenamosios vietos, ugdymo 

įstaigos keitimas, aplinka, kurioje vyrauja kelios kalbos, 

kultūrinės aplinkos pasikeitimas, kalbos barjeras, 

skirtingi bendravimo principai, neįprastas maistas, 

kontaktų neužmezgimas su bendraamžiais. Veiksniai, 

galintys palengvinti ikimokyklinio amžiaus kitakalbio 

vaiko adaptaciją, yra tėvų buvimas grupėje pirmosiomis 

savaitėmis, fizinio vaiko komforto sukūrimas, nedidelis 

vaikų skaičius grupėje, pasikartojantis aplinkos ritmas, 

sudarytos sąlygos žaidybinei raidai, individualios 

veiklos, emocinis vaiko stabilumas ir pedagogo patirtis. 

Šiuo sudėtingu vaikui ir jo tėvams laikotarpiu, 

pedagogas turi padėti greičiau ir lengviau kitakalbiam 

vaikui adaptuotis, taikydamas patrauklius ugdymo 

metodus, naudodamas veiklos kontrolės sistemą, 

pasitelkdamas asmenines savybes tokias kaip: 

empatiškumas, lankstumas, nuoširdumas, dėmesingumas 

ir atvirumas. O būtent vienas svarbiausias aspektas, 

kuris įtakoja vaiko adaptavimosi sėkmę, yra tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimas.  

 

Veiksnių, lemiančių sėkmingą kitakalbių 

vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

empirinio tyrimo rezultatai 

 

Empirinio tyrimo tikslas – išskirti veiksnius, 

darančius įtaką sėkmingai kitakalbių vaikų adaptacijai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tikslui pasiekti 2021 

metų kovo mėnesį buvo atliktas pedagogų nuomonių 

tyrimas. Pasirinktas kokybinio tyrimo metodas – 

struktūruotas kokybinis interviu. 

Tyrimo imtis ir tyrimo dalyviai. Buvo kreiptasi 

į ugdymo įstaigas, kur ugdomi kitakalbiai vaikai: 

Jonavos r. Ruklos miestelio daugiafunkcio centro „X“ 

lopšelį-darželį, kuriame ugdomi ukrainiečių, lenkų, 

romų tautybės bei pabėgėlių centro vaikai (sirų, kurdų, 

tadžikų); Jonavos miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas, nes mieste gyvena nemažai rusakalbių, romų 

tautybių šeimų. Dalyvauti tyrime sutiko 7 ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai iš trijų skirtingų Jonavos rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Visi apklausoje dalyvavę 

pedagogai dirba su kitakalbiais vaikais.   

Siekiant nustatyti pedagoginę patirtį ugdant 

kitakalbius vaikus ir išsiaiškinti, kaip dažnai pedagogai 

su tuo susiduria, pedagogų buvo klausiama ,,Ar Jums 

tenka/teko ugdyti kitakalbius vaikus?“. Iš tyrimo 

dalyvių pateiktos informacijos matyti, kad kitakalbiai 

vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra retenybė. 

Tyrimo dalyviai nurodo, kad vienu metu teko ugdyti nuo 

1 iki 6 kitakalbių vaikų grupėje vienu metu. Taigi iš šių 

duomenų matome, kad tema yra aktuali ir beveik visų 

tyrimo dalyvių auklėjamosiose grupėse kitakalbių 

ikimokyklinio amžiaus vaikų yra daugiau nei vienas.  
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Antru klausimu ,,Kuo svarbi kitakalbio vaiko 

adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?“ buvo 

siekiama nustatyti kitakalbio vaiko adaptacijos reikšmę 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pedagogai nurodė, kad 

sėkminga adaptacija mažina socialinę atskirtį, sudaro 

galimybę sėkmingai ugdytis, lemia vaiko pasitikėjimą 

savimi, užtikrina saugumo jausmą, vaikai tampa 

savarankiškesni. Sėkminga adaptacija yra esminė 

socializacijos dalis, palengvina adaptacinį procesą 

pradinėje mokykloje ir lemia vaiko sėkmę.  

Pasiteiravus pedagogų apie tai ,,Koks pedagogo 

vaidmuo kitakalbio vaiko aptacijos procese?“ norėta 

atskleisti pedagogų nuomonę apie tai, kaip jie 

organizuoja kitakalbio vaiko adaptacijos procesą. 

Tyrimas atskleidė, kad pedagogai  viską daro kitakalbio 

vaiko labui ir orientuojasi į kiekvieno vaiko sėkmingą 

adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Pedagogai 

kuria grupėje ugdymuisi palankią aplinką, organizuoja 

individualizuotą ugdymą, atsižvelgia į kitakalbio vaiko 

individualumą, bendradarbiauja su tėvais, kreipiasi 

pagalbos į specialistus.  

Siekiant išsiaiškinti ,,Su kokiais sunkumais 

pedagogams teko susidurti ugdant kitakalbius 

vaikus?“ buvo siekiama atskleisti pedagogų nuomonę 

apie tai, su kokiais sunkumais jie susiduria ugdydami 

kitakalbius vaikus ir kur jie kreipiasi pagabos. Pedagogai 

vardino įvairius sunkumus: kalbos barjeras, 

tarpkultūriniai skirtumai, nepakankamas tėvų 

įsitraukimas, nereguliarus ugdymo įstaigos lankymas, 

informacijos trūkumas, pagalbos stoka iš kolegų. Dėl 

paminėtų priežasčių trinka ne tik adaptacijos, bet ir 

ugdymo(si) procesai. Apklaustųjų atsakymų rezultatai 

atskleidė, kad susidūrę su sunkumais, pedagogai 

pagalbos ieškojo: kreipėsi į specialistus, tėvus, ieškojo 

pagalbos savarankiškai. Analizuojant interviu metu 

surinktą medžiagą paaiškėjo, kad pedagogai pagalbos 

kreipėsi į vertėjus, kitakalbių šeimą kuruojančius 

specialistus.  

Šeštu klausimu ,,Kas apsunkina kitakalbių 

vaikų adaptaciją?“ siekta išsiaiškinti pedagogų 

nuomonę apie veiksnius, kurie apsunkina kitakalbių 

vaikų adaptaciją.  

,,<...> iškyla bendravimo problemos su 

bendraamžiais.“, ,,<...> nesupranta bendraamžių 

vartojamos kalbos.“, ,,<...> pasikeitusi kultūrinė 

aplinka.“. Pedagogų nuomone, veiksniai, kurie 

apsunkina kitakalbių vaikų adaptaciją, yra šie: kontaktų 

neužmezgimas su bendraamžiais, kalbos barjeras, 

pasikeitusi kultūrinė aplinka, asmeninės vaiko savybės, 

dienos rėžimas ir psichologinės problemos. Tačiau 

pagrindinis veiksnys, kuris apsunkina kitakalbių vaikų 

adaptacijos procesą, yra kalbos barjeras. 

Siekiant išsiaiškinti ,,Kokie veiksniai turi įtakos 

sėkmingai kitakalbio vaiko adaptacijai?“ siekta 

atskleisti pedagogų nuomonę, apie veiksnius, kurie 

užtikrina kitakalbių vaikų sėkmingą adaptaciją. 

Pedagogų nuomone, pagrindiniai veiksniai įtakojantys 

kitakalbių vaikų sėkmingą adaptaciją, yra darnūs 

santykiai tarp tėvų ir pedagogų, kai tėvai ir pedagogai 

įsitraukia į adaptacijos procesą, ir pedagogo asmenybė, 

nes nuo pedagogo jautrumo ir pagalbos padedant 

užmegzti ryšį su grupės vaikais priklauso kitakalbio 

vaiko santykiai su bendraamžiais, jo psichologinė 

savijauta grupėje, taip pat kultūrinės ir kalbinės 

adaptacijos trukmė.  

Siekiant išsiaiškinti ,,Kiek svarbus tėvų vaidmuo 

kitakalbių vaikų adaptacijai?“ siekta atskleisti 

pedagogų nuomonę apie tėvų vaidmenį kitakalbio vaiko 

adaptacijos procese. Pedagogų nuomonė apie tėvų 

įsitraukimą į adaptacijos procesą yra vieninga – tai labai 

svarbus veiksnys nuo kurio priklauso vaiko emocinis 

saugumas, adaptacijos sėkmė ir savijauta.  

Apibendrinant kokybinio tyrimo rezultatus galima 

teigti, kad kitakalbių vaikų adaptacija ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje yra būtinas procesas tiek vaikų 

būsenos, tiek tolesnio ugdymo(si) požiūriais, nes 
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sėkminga adaptacija mažina socialinę atskirtį, sudaro 

galimybę sėkmingai ugdytis, lemia vaikų pasitikėjimą 

savimi, užtikrina saugumo jausmą, vaikai tampa 

savarankiškesni. Sėkminga adaptacija daro įtaką 

ugdymosi motyvacijai. palengvina adaptacinį procesą 

pradinėje mokykloje ir lemia vaiko sėkmę. Pedagogai 

akcentuoja, kad organizuodami adaptacijos procesą 

kuria grupėje ugdymuisi palankią aplinką, organizuoja 

individualizuotą ugdymą, atsižvelgia į kitakalbio vaiko 

individualumą, bendradarbiauja su tėvais, kreipiasi 

pagalbos į specialistus. Tyrimo metu paaiškėjo, kad 

pedagogai nėra linkę supažindinti kitakalbių vaikų tėvus 

su vaikų auginimo ypatumais, ugdymo įstaigos, grupės 

veikla, vaikų pasiekimais ir teikti informaciją, kaip 

reikėtų dirbti su savo vaiku namuose. Galima daryti 

prielaidą, kad tai vyksta dėl kalbos barjero, nes 

pedagogai nesusikalba su kitakalbių vaikų tėvais, arba 

dėl pasyvaus tėvų įsitraukimo į ugdymo(si)/adaptacijos 

procesus. Ugdydami kitakalbius vaikus pedagogai 

susiduria su sunkumais: kalbos barjeras, tarpkultūriniai 

skirtumai, nepakankamas tėvų įsitraukimas, 

nereguliarus ugdymo įstaigos lankymas, informacijos 

trūkumas, pagalbos stoka iš kolegų. Dėl paminėtų 

priežasčių trinka ne tik adaptacijos bet ir ugdymo(si) 

procesai. Pedagogai bendradarbiauja su specialistais, 

tėvais, ieško pagalbos savarankiškai, pagalbos kreipiasi 

į kitose įstaigose dirbančius vertėjus, kitakalbių šeimą 

kuruojančius specialistus. Tarp pedagogų minimų 

specialistų, kurie galėtų padėti iškilus sunkumams, 

nebuvo minimi spec. pedagogas ir psichologas. 

Pedagogai išskiria daugelį veiksnių, kurie apsunkina 

kitakalbių vaikų adaptacijos procesą, tačiau pagrindinis 

veiksnys apsunkinkinantis kitakalbių vaikų adaptacijos 

procesą yra kalbos barjeras, kuris apsunkina 

ugdymo(si)/adatacijos procesus, trikdo komunikaciją 

tarp ugdytinio ir pedagogo, vaiko ir bendraamžių. 

Pedagogai įvertina visus veiksnius, kurie užtikrina 

kitakalbių vaikų sėkmingą adaptaciją: ugdymo tęstinumą 

namuose, darnius santykius tarp tėvų ir pedagogų, 

pedagogo asmenybę, specialistų įsitraukimą į 

adaptacijos procesą, asmenines vaiko charakterio 

savybes, individualų darbą su vaiku, frazių vaiko gimtąja 

kalba sudarymą, tinkamą aplinką, fizinio komforto 

užtikrinimą, kad vaikas patirtų kuo mažiau nemalonių 

išgyvenimų. Pedagogai akcentuoja, kad tėvų 

įsitraukimas į vaiko adaptacijos procesą padeda tėvams 

geriau pažinti pedagogą, suteikia žinių kaip tęsti ugdymo 

įstaigoje pradėtą ugdymą(si) namuose, o pedagogams 

suteikia reikiamą informaciją apie vaiko poreikius, 

pomėgius ir gebėjimus.  

IŠVADOS 

 

1. Išanalizavus mokslinę literatūrą galima teigti, kad 

adaptacija yra tam tikras procesas, kuriame aktyviai 

dalyvavaujama ir siekiama įveikti prieštaravimus tarp 

asmens ir naujosios aplinkos. Todėl vaikas, augantis 

kitakalbių šeimoje, pradėjęs lankyti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigą, turi prisitaikyti prie naujų sąlygų, 

priprasti prie naujos aplinkos, kultūros ir taikyti naujus 

elgesio modelius. Esminiai kitakalbių vaikų sėkmingos 

adaptacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje veiksniai 

yra šie: mokytojų pedagoginė patirtis ir tėvų įsitraukimas 

į adaptacijos procesą bei vaiko poreikių tenkinimas 

ypatingai svarbiu adaptacijos periodu; nuolatinis 

keitimasis informacija (tėvai – pedagogai) apie vaiko 

savijautą; abipusiai (tėvų – pedagogų) darnūs santykiai, 

pasitikėjimas ir abipusė pagarba; reagavimas į vaiko 

poreikius; dalyvavimas priimant sprendimus; dalijimasis 

informacija, įgūdžiais ir išgyvenimais bei pozityvios 

ugdymo aplinkos sukūrimas. 

2. Atliktas empirinis tyrimas patvirtino, kad kitakalbiai 

vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra retenybė. Su 

kitakalbiais vaikais dirbantys pedagogai susiduria su 

nemenkais iššūkiais, jei grupėje yra kita nei lietuvių 

kalba bendraujančių vaikų. Tokiu atveju kasdienis 

darbas pareikalauja papildomų įgūdžių, gebėjimų padėti 
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vaikui įveikti kalbinį, kultūrinį ir psichologinį barjerus. 

Pedagogai kitakalbius vaikus grupėje pažįsta juos 

stebėdami, įtraukdami į grupės veiklas, įvairiapusiškai 

bendraudami su juo ir šeima. Organizuodami adaptacijos 

procesą pedagogai kuria grupėje ugdymuisi palankią 

aplinką: atsižvelgia į kitakalbio vaiko individualumą, 

taiko individualizuotą ugdymą, bendradarbiauja su 

tėvais, suteikia vaikams fizinio, psichologinio, emocinio 

saugumo jausmą, pamažu pratina juos prie negimtosios 

(lietuvių) kalbos. Atliktas tyrimas atskleidė, kad 

pedagogai ugdydami kitakalbius vaikus susiduria su 

įvairiais sunkumais: kalbos barjeras, kuris trikdo 

bendravimą ir ugdymo(si) procesą, tarpkultūriniai 

skirtumai, nepakankamas tėvų įsitraukimas, nereguliarus 

ugdymo įstaigos lankymas, pagalbos iš kolegų ir 

metodinės medžiagos kitakalbių vaikų ugdymo 

klausimais stoka.  
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