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Vaikų ugdymosi kokybės sampratos apibrėžtis
• Vaikų ugdymo kokybės užtikrinimas yra daugelio šalių švietimo
prioritetas, nes kokybiškas vaikų ugdymas suvokiamas kaip visuomenės
gerovės kūrimo pagrindas.
• Europos Sąjungoje egzistuoja daug vaikų ugdymosi kokybės sampratų,
kurias galima suskirstyti į tris grupes. Tai sampratos, kurios remiasi:
a) į vaiką orientuotu požiūriu;
b) ugdymo proceso (indėlis-procesai-rezultatai) požiūriu;
c) įvairių ugdymo procese dalyvaujančių grupių socialinės sąveikos
vizija.
Jose vyrauja vaiko įgalinimo, veiksmingumo ir socialinio teisingumo
kriterijai.
• Praktiniu vaikų ugdymo organizavimo požiūriu, kokybė yra susitarimas dėl
vaikų ugdymo tikslų, jų siekimo būdų ir ugdymo rezultatų vertinimo
kriterijų. Dėl jų tariasi ugdymo paslaugų gavėjai (vaikai, jų tėvai), pedagogai
ir įvairių lygmenų švietimo politikai.

Kaip vaikas
gyvena
Nacionalinė gerovės
rodiklių sistema

Vaiko gerovės rodikliai
Švietimas

Sveikata

Šeimos santykiai /
santykiai šeimoje

Tarpusavio ryšiai ir
rizikingas elgesys
Subjektyvi ir
psichologinė gerovė

Dalyvavimas

Materialinė gerovė ir
skurdas

Vaikų
saugumas

Pažeidžiamų vaikų
grupės

IKIMOKYKLINIO UGDYMO POLITIKOS PRIORITETAI
• ES PRIORITETAI
• PAGERINTI VAIKŲ UGDYMO
PASIEKIMUS suteikiant visiems
galimybę gauti geros kokybės
ugdymosi paslaugas
• MODELIUOTI UGDYMOSI APLINKAS
IŠ VAIKO PERSPEKTYVOS skatinant
mokytis visą gyvenimą
• KONCENTRUOTI LĖŠAS
• NACIONALINIAI PRIORITETAI
• DĖMESYS KIEKVIENAM VAIKUI IR JO
POREIKIAMS
• JUNGTYS TARP PROGRAMŲ
• KIEKVIENO VAIKO UGDYMOSI
SĖKMĖS UŽTIKRINIMAS

KĄ VADINAME KOKYBIŠKU ANKSTYVUOJU UGDYMU?


EUROPOS ANKSTYVOJO AMŽIAUS
VAIKŲ UGDYMO IR PRIEŽIŪROS
KOKYBĖS KRITERIJAI (2014 projektas)






VALDYMAS
PERSONALAS
PRIEINAMUMAS
UGDYMO TURINYS
ĮSIVERTINIMAS / ĮVERTINIMAS

40 kokybės tikslų / kriterijų:
• Valdymas
• Finansavimas
• Prieinamumas ir paslaugų
įvairovė
• Ugdymo modeliavimas
• Vaikų / suaugusiųjų santykis
• Personalo darbo sąlygos ir
galimybės tobulinti kvalifikaciją
• Ugdymosi aplinka
• Tėvai ir bendruomenė

METODINĖS REKOMENDACIJOS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ ĮVAIROVĖS
http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir758/dir37/dir1/5_0.php



KOKYBĖ PLĖTOJAMA NE IZOLIUOTAI, O
BENDRADARBIAUJANT ŠVIETIMO, SVEIKATOS,
SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOMS INSTITUCIJOMS,
TEIKIANČIOMS PASLAUGAS VAIKUI IR ŠEIMAI



KOKYBĖ MATUOJAMA VERTINANT:
 STRUKTŪRĄ (akreditavimo tvarka, reikalavimai

pedagogams, programų kūrimas, vaikų/pedagogų
santykis)
 PROCESĄ (žaidimo vieta ugdymo programoje,

santykiai tarp vaiko ir pedagogo, ugdymo ir priežiūros
santykis programoje, dokumentavimas, pasiekimų
vertinimas)
 VAIKO PASIEKIMUS (ugdymo pridėtinė vertė vaikui,

vaiko raida, jo pasirengimas gyvenimui, pasirengimas
mokytis, vaiko sveikata)

Diagnostinis įrankis:

padeda nustatyti optimalaus vaikų ugdymosi sąlygas ir
būdus (pagal ŠVIS rodiklių sistemos modelį)
Vertybinis pjūvis

Kokybė (misijos ir tikslų
įgyvendinimas, priimtinumas
klientams)

Vadybinis pjūvis

Materialinis
aprūpinimas

Darbuotojai

Ugdytiniai

Ugdymo
organizavimas
ir paslaugos

Teisingumas (tinklo paskirstymo
nešališkumas, prieinamumas, lygios
galimybės)

Ugdymo įstaigų pastatų būklė; ugdymo įstaigų, turinčių
higienos pasą, dalis; tėvų nuomonė apie ugdymosi aplinką;
aprūpinimas ugdymo priemonėmis; specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikams pritaikyta pastatų dalis.
Tinkamą kvalifikaciją turinčių pedagogų dalis; pedagogų
pasiskirstymas pagal kvalifikacinę kategoriją; vidutinis
pedagogų amžius ir pasiskirstymas pagal amžių; pedagogų
pasitenkinimo darbu lygis; pedagogų kaitos lygis; pagalbos
specialistų skaičius.
Nemokamai maitinamų vaikų dalis; specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikų dalis; integruotai ugdomų specialiųjų poreikių
vaikų dalis.

Ugdytinių skaičius grupėje; ugdytinių skaičius vienam
pagalbos specialistui; sveikatos priežiūros lygis.

Ekonomiškumas
(švietimo kaštai)
Pastatų išlaikymo sąnaudos ploto vienetui;
pastatų išlaikymo sąnaudos vienam
ugdytiniui; krepšelio lėšos vieno vaiko
ugdymui; aplinkos lėšos; ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo vietų skaičius.

Ugdytinių skaičius vienam pedagogui,
administracijos išlaikymo kaštai,
ugdytinių skaičius vienam ugdymo
įstaigos vadovui, pedagogų atlyginimų
dydis.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SISTEMA
OECD vertinimas ir rekomendacijos
Lietuvoje pasirinktas kelias – ikimokyklinio ugdymo
programų, modelių ir kokybės priežiūros
decentralizavimas. Už tai atsakingos ikimokyklinės
įstaigos ir savivaldybės. Tačiau savivaldybės teigia,
kad neturi išorinio kokybės vertinimo indikatorių,
planų ir kt.
OECD ekspertai rekomenduoja sukurti aiškią
ikimokyklinio ugdymo kokybės vertinimo
sistemą, kad būtų užtikrinta aukšta jo kokybė.
PROBLEMA: labai skirtinga ikimokyklinio
ugdymo kokybė atskirose ugdymo įstaigose.
Kuo prie ikimokyklinio ugdymo kokybės
gerinimo gali prisidėti įstaigos ir pedagogai?

UGDYMO PROGRAMŲ RENGIMAS. Ikimokyklinio ugdymo programų kokybės
vertinimo ekspertų požiūris

Decentralizuotas programų rengimas
leidžia priartinti ugdymo turinį prie
konkrečios įstaigos ugdymo aplinkos bei
tėvų ir vaikų poreikių. Esame pasiekę gerų
rezultatų šioje srityje.
Vis dar turime iššūkių:
• Kaip atskleisti regiono ir ugdymo įstaigos
savitumą, specifinius tos įstaigos tėvų,
vaikų, vietos bendruomenės poreikius?
• Kaip modeliuoti šiuolaikinio vaiko
poreikius atitinkantį ugdymo turinį,
metodus ir aplinkas?
• Kaip sukurti programą, kuri būtų patogi
kasdieninei pedagogo veiklai?

Inovacijoms

Ugdymosi strategijų nustatymo
ir pažangos stebėjimo įrankis:

padeda suprasti, kokiais būdais vaikai ugdomi ir kaip
pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų.

Individuali vaiko pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas
Vaiko skirtybių suvokimas,
atpažinimas ir
panaudojimas siekiant jo
pažangos.

MATYTI

Vertinti vaiko
vystymąsi, pažintines
galias ir veiklą.
GIRDĖTI

Pripažinti vaiko
individualumą, siekiant jo
pažangos; ugdymo proceso
koregavimas.

JAUSTI

MYLĖTI
KALBĖTI
Atpažinti skirtingą vaikų
požiūrį į ugdymąsi kuriant
ugdymosi galimybes.

GALVOTI
Atpažinti ir suprasti vaikų
specialiuosius ugdymosi
poreikius, laiku suteikiant
reikiamą specialistų pagalbą.

DŽIAUGTIS
Ugdymosi būdų ir formų,
leidžiančių kiekvienam vaikui
patirti ugdymosi džiaugsmą ir
sėkmę, pasirinkimas.

Ugdymosi strategijų nustatymo įrankis:

Skatinti vaikus
bandyti, tyrinėti,
atrasti

Savaiminis ir tikslingas vaikų ugdymasis
<...inovacijomis pagrįstas ugdymasis>
Vaiko pažinimas ir pripažinimas
<...požiūris iš vaiko perspektyvos>

Vaiko motyvavimas ir parama
<...> laiduoti kūrybos
džiaugsmą, teikti pagalbą,
įgalinančią skirtingų kultūrų
vaikų ugdymąsi

Vaikas
<...> lygiavertis
ugdymosi
subjektas

Patirtinis vaiko ugdymasis
<...> kompetencijų plėtra taikant
pedagogines technologijas

Vaiko ugdymosi kultūra
<...turininga, daugialypė edukacija,
aplinka>

Vaikų pasiekimai ir
pažanga
<...> įrodymais
grįsta praktika

UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI BEI FORMOS. Lietuvos švietimo tarybos
rekomendacijos
Sukurti ir praktiniam įgyvendinimui pateikti įvairūs
ugdymo organizavimo modeliai bei gerosios patirtys
– Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio
ugdymo organizavimo formų įvairovės (2013);
Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos
Lauko darželis
vadovas (2016). Metodinės rekomendacijos
orientuotos į ugdymo organizavimo kokybės
didinimą ir lankstesnį vaikų bei šeimų poreikių
tenkinimą.
Problema: Ugdymo organizavimo formų įvairovės
kūrimo procesai nėra labai aktyvūs.
Kaip kiekviena įstaiga ir kiekvienas pedagogas gali
prisidėti prie ugdymo kokybę gerinančių
organizavimo formų įvairovės didinimo?

NAUJI IŠŠŪKIAI. Ilgalaikė mokslo ir inovacijų plėtros programa
Bendrojo ugdymo programas orientuoti į
vaikų kūrybingumo, gamtos mokslų,
technologijų, meno (dizaino) ir
matematikos sričių ugdymą.
Ugdyti inovatyvumą.
Ugdymo procese taikyti inovacijas.
Ką galėtume nuveikti šioje srityje?

Gamtamoksliniai tyrinėjimai

Besimokančiojo lygmuo
PROCESAS (žaidimo vieta ugdymo programoje, santykiai

tarp vaiko ir pedagogo, ugdymo ir priežiūros santykis
programoje, dokumentavimas, pasiekimų vertinimas)

STRUKTŪRA (akreditavimo tvarka, reikalavimai

pedagogams, programų kūrimas, vaikų/pedagogų santykis)
Ugdymo sistemos lygmuo

Ugdymo kokybės
kontūrų brėžtis

Ugdymosi programa ir veikla
Vaikų sveikata ir saugumas
Ugdymosi aplinka

Ugdymo institucijos personalas
Ugdymosi sąveika / ryšys su vaiku
Bendradarbiavimas su šeima ir partneriais

Ugdymosi paslaugų vadyba ir lyderystė

Septynių kokybės sričių vertinimo įrankiai:

Ugdymosi programa atskleidžia
ugdymo sistemą

Ugdymosi programa ir veikla

Pedagogai ir programų kūrėjai yra aktyvūs,
modeliuoja į vaiką orientuotą ugdymosi
turinį

Kiekvieno vaiko sveikata yra
stiprinama

Vaikų sveikata ir saugumas

Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo gairės
yra įtrauktos į vaikų ugdymosi programas

Ugdymosi aplinka pritaikyta
laisvojo tyrinėjimo ir mokymosi
žaidžiant veikloms

Ugdymosi aplinka

Ugdymosi aplinkos modelių įvairovė

Susirūpinimas dėl vaikų gerovės
ir saugumo

Ugdymo institucijos personalas

Pagarbūs ir teisingi santykiai su
kiekvienu vaiku

Ugdymosi sąveika / ryšys su vaiku

Sukurti ir palaikomi pagarbūs
santykiai su šeimomis

Bendradarbiavimas su šeima ir partneriais

Besimokančios bendruomenės
kūrimas

Ugdymosi paslaugų vadyba ir lyderystė

Profesionalumas, bendrystė ir tarpusavio
sąveika
Vaikų motyvavimas ir parama
Informacija apie bendruomenę, teikiamas
paslaugas ir išteklius, vaikų ugdymą yra
prieinama šeimoms
Įsipareigojimas teikti kokybiškas paslaugas,
veiksmingas kokybės valdymas, stebėsena

Kokybės įrankių paieška skirtingose ugdymo aplinkose:
Vaikų sąveika su bendraamžiais ir pedagogais turi
poveikį vaikų vystymuisi (vaiko ūgtis).
Vaikų aktyvus dalyvavimas, saugumas,
pasitikėjimas, motyvavimas ir parama.

Grupės aplinka

Pagarba ir palaikymu grįstos kultūros darželyje
formavimas.

NUOSEKLUMAS
Veiklos vykdomos
nuosekliai, gilinant tai, ką
vaikai supranta, geba,
atsižvelgiant į jų raidą

Ugdymo įstaigos
aplinka

BENDRUOMENĖ:

socialinis teisingumas,
rūpestingumas,
atsakomybė, savęs
suvokimas, ryšys su
ugdymo įstaiga.

Susitarimas dėl taisyklių ir elgesio normų,
priklausymo bendruomenei jausmas.

Tėvų įtraukimas į bendras ugdymosi veiklas.

AKTYVUMAS
Ugdymosi veiklos
reikalauja aktyvaus vaikų
dalyvavimo

KONCENTRUOTUMAS
Gebėjimų ugdymui
planuojamos tikslingos,
spontaninės, savaiminės
veiklos

ŠEIMA

Gerėja tėvystės įgūdžiai, įrodymais grįsti vaikų
pasiekimai.

Geros mokyklos (darželio) bruožai pagal Geros mokyklos
koncepciją

Geros mokyklos (darželio) bruožai pedagogų požiūriu

MISIJĄ ĮGYVENDINTI PADEDANTYS VEIKSNIAI

MOKYKLOS MISIJA

PATIRTYS IR REZULTATAI

Asmenybės ūgtis. Ja atspindi vaiko asmenybės
branda, ugdymosi pasiekimai ir pažanga.

Kai kurie pedagogai gerą mokyklą (darželį) apibūdino kaip
turinčią jiems patrauklią ugdymo filosofiją, vertybines nuostatas.
Dalis pedagogų pabrėžė įvairių ugdymosi veiklų reikalingumą.
Penktadalis pedagogų vaikų ugdymosi rezultatus ir pasiekimus
laiko svarbiu geros mokyklos (darželio) bruožu.

Saviraiškus dalyvavimas darželio gyvenime; dialogiškas,
tyrinėjantis ugdymasis. Šie aspektai apima vaikų
savijautą, bendruomeniškumą, veiklas. Vaikai turi jaustis
priimti, gerbiami, saugūs, džiaugtis buvimu darželyje ir
laikyti prasmingu, būti bendruomeniški.
Paremiantis ugdymas – atsižvelgiant į vaiko poreikius,
siūlant tinkamą būdą, lankstus ir partneriškas,
įtraukiantis tėvus.

Pedagogams itin svarbi vaikų savijauta darželyje – gera emocinė
aplinka ir saugumas (fizinis ir psichologinis). Tačiau taip svarbi
vaikų saviraiška ir džiugios patirtys: penktadaliui pedagogų
aktualu, kad būtų užtikrinta neformaliojo ugdymo veiklos
įvairovė.
Beveik pusė pedagogų pageidauja, kad darželyje vyktų įdomios,
šiuolaikiškos ugdymosi veiklos, kai kurie pedagogai paminėjo ir
informacinių technologijų naudojimosi poreikį. Pedagogams
aktualu, kad darželis teiktų veiksmingą pagalbą įvairių poreikių
vaikams. Daugiau nei trečdalis nurodė, kad jiems svarbus atviras
pedagogų, tėvų ir vadovų dialogas.

Darbuotojai – profesionalumas, asmeninis tobulėjimas;
bendruomenė kaip besimokanti organizacija.

Pedagogai teigė, kad jie yra pozityvūs, motyvuoti, profesionalūs,
siekiantys asmeninio tobulėjimo.

Lyderystė ir įgalinanti vadyba

Daugiau nei ketvirtadaliui pedagogų svarbu, kad vadovai būtų
iniciatyvūs, besirūpinantys darželiu, atvirais bendrautų su tėvais.

Dinamiškai ir atvira ugdymosi aplinka

Darželio estetiškumas, jaukumas, modernus įrengimas. Daug
svarbiau, kad būtų gera emociškai, saugu ir įdomu dirbti.

Darželis, kuriame gera visiems...
Atvira
pokyčiams

Sparčiai daugėjant žmonijos kuriamų
žinių, vis labiau kinta veiksmingų
ugdymo(si) būdų, metodų samprata...

Besiremianti
partneryste

Besimokanti

Vaiko
individualius
gabumus ir
kūrybiškumą
plėtojanti

Teikianti tėvų
švietimo ir
konsultavimo
paslaugas

Atsiveria patirtinio mokymosi
erdvės, jomis galima pagrįsti
darželio sienas peržengiantį
ugdymąsi...

Kurianti ir
diegianti
inovacijas,
ugdymo
strategijas
Institucija
Siekianti
saugaus,
džiugaus,
darnaus vaiko
augimo

Kūrybinis, kritinis mąstymas, gebėjimas
spręsti problemas, iniciatyvumas tampa
vertingesni...

Keičiasi ugdymo organizavimas
darželyje, mažiau paisoma
normų, lanksčiau
individualizuojama.

Vaikas yra
aktyvus
ugdymo
proceso
veikėjas

Įvairios,
kūrybiškai
organizuotos
veiklos

Tobulėjimą
ir augimą
skatinanti
aplinka

Gero darželio požymiai...
Vaiko
pripažinimas
ir skatinimas

Vaiko
pažangos
stebėsena ir
vertinimas

Bendradarbia
vimas su
tėvais ir
bendruomene

Pedagogai
mokosi iš
kolegų ir
vaikų

Nuolatinis
profesinis
tobulėjimas
ir lyderystė

Darželio
strategiją
kartu kuria
pedagogai,
tėvai,
bendruomenė

Kūrybinis, kritinis mąstymas, gebėjimas
spręsti problemas, iniciatyvumas tampa
vertingesni...

Keičiasi ugdymo organizavimas
darželyje, mažiau paisoma
normų, lanksčiau
individualizuojama.
Aukšta
pedagogų
kvalifikacija

Išplėtota
projektinė
veikla ir
partnerystė

Pozityvios
tėvystės
įgūdžių
formavimas
Įsivertinimas
ir grįžtamasis
ryšys

Skatinama
asmeninė
iniciatyva
bei
inovacijos

Gerovės
komisijos
veiklos
plėtotė

BENDRUOMENĖ

Įsitraukianti į ugdymą ir įstaigos
veiklą, besidominti kintančia
aplinka, reflektyvi, bendraujanti
tarpusavyje ir palaikanti išorinius
partnerystės ryšius

Besinaudojanti informacinėmis
komunikacinėmis priemonėmis
(el. dienynu, facebook paskyra,
internetine svetaine)

PATIRTINIS BENDRUOMENĖS UGDYMAS(IS)

MOKYMASIS
VEIKIANT, KURIANT
SAVO ŽINOJIMĄ

GEBĖJIMŲ
UGDYMASIS IŠ
TIESIOGINĖS IR KITŲ
PATIRTIES

ĮGŪDŽIŲ
FORMAVIMASIS

Besivadovaujantis patirtinio ugdymo
strategija, vaiko ūgties siekiantis per
asmeninę jo patirtį

Suvokiantis save kaip asmenybę,
aktyvus, smalsus, kuriantis
VAIKAS

PEDAGOGAS

Išmanus, savarankiškai ieškantis
informacijos, sėkmingai ugdantis
informacinę kultūrą

Inovatyvus, atviras naujovėms, gebantis
naudotis IKT

APLINKA
Multifunkcinė, persikelianti į socialines erdves, skatinanti
vaikų aktyvumą, žaidimą, pažinimą, tyrinėjimą,
eksperimentavimą.

Virtuali, aprūpinta nešiojamais, planšetiniais kompiuteriais,
interaktyviomis lentomis, daugialypės terpės įrenginiais,
turinti belaidį interneto ryšį

Kaip tinkamai sudaryti POKALBIO RODIKLIŲ sąrašą-tinklelį?

Pokalbis bus sėkmingas, jei vertintojas gebės pateikti pedagogui tikslius kompetencijų aprašymus ir
jų atpažinimo profesinėje veikloje požymius
Nuostata profesinei saviraiškai, savęs ir profesinei veiklai
būtinų savo asmens savybių pažinimas, refleksija bei
tobulinimas, gebėjimas lyderiauti bei kontroliuoti save
ugdymosi situacijose, identifikuoti ir konstruktyviai spręsti
ugdymosi problemas.

Asmeninė
kompetencija

PEDAGOGO SAVIUGDOS KOMPETENCIJA
GEBĖJIMAI
Savikūra, mokymasis visą gyvenimą (geba įvairiais būdais siekti nuolat
mokytis, tobulėti; geba įžvelgti perspektyvias saviugdos kryptis, kelti
tikslus, jų siekti)

Mokymosi mokytis kompetencija (geba mokytis iš kitų ir savo patirties,
geba atkurti, reflektuoti ir tobulinti savo profesinę veiklą; geba atpažinti
bei pagrįsti savo veiklą)

Profesinių kompetencijų aplanko rengimas (rengia kompetencijų

VERTINIMĄ PAGRINDŽIANTIS PAVYZDYS
Atvirumas naujovėms, saviugdos poreikis, geranoriškai dalijamasi
idėjomis, atradimais, patirtimi. Siekiama tobulinti profesines
kompetencijas, įgyti papildomų profesinių kompetencijų / įgūdžių.
Diskutuojama, siekiama susitarimų, dalijamasi patirtimi, kuriami ir
įgyvendinami bendri projektai ir kt. Gerbiama nuomonių įvairovė,
toleruojamas skirtingas bendravimo stilius.

aplanką, geba atpažinti, vertinti, tobulinti savo profesines kompetencijas)

Pedagogai į ugdymo praktiką diegia naujoves, tyrinėdami jų
veiksmingumą, poveikį ugdytiniams. Remiamasi komandine veikla,
kolegialiu bendradarbiavimu.

Karjeros planavimas (planuoja savo karjerą objektyviai įvertindamas

Siekia pastebėti kolegų laimėjimus, originalias idėjas, palaikomos
iniciatyvos, jaučiama parama nesėkmės atveju.

savo indėlį į ugdymo proceso, darželio veiklos tobulinimą)

Pokalbis bus sėkmingas, jei vertintojas gebės pateikti pedagogui tikslius kompetencijų aprašymus ir
jų atpažinimo profesinėje veikloje požymius
Profesinės
kompetencijos

Ugdymo proceso valdymo kompetencija
Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija

Gebėjimas planuoti, organizuoti ugdymo(si) procesą, reflektuoti jo
kokybę, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, vaikų poreikius,
individualumą, šeimos kultūrą, laiduojant dermę tarp savaiminio ir
tikslingo vaikų ugdymosi.

Gebėjimas kurti į vaiko ugdymosi kultūrą orientuotą saugią, turiningą
edukacinę aplinką vaikų kompetencijų integraliai plėtrai.

GALIMI UGDYMO PROCESO VALDYMO KOMPETENCIJOS ATPAŽINIMO POŽYMIAI









Gebu taikyti įvairius vaikų elgesio valdymo būdus.
Gebu gerai nuteikti vaikus, sudominti veikla.
Gebu analizuoti taikomų ugdymo metodų priimtinumą vaikams, remtis grįžtamojo ryšio informacija.
Gebu užmegzti dalykinius kontaktus su tėvais, ieškodamas naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų.
Gebu parodyti tėvams vaiko kasdienius laimėjimus, inicijuoju kurti vaikui ugdytis palankią aplinką.
Gebu greitai perprasti vaikų ugdymo dokumentavimo sistemą.
Gebu individualizuoti ugdymą pagal vaikų poreikius, galimybes, laimėjimus, jų ugdymo(si) stilių, šeimos kultūrą.
Gebu taikyti įvairius vaikų elgesio valdymo būdus.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
veiklos vertinimo įrankių
pavyzdžiai Lietuvoje ir
pasaulyje
Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Stoškuvienė
Doc. dr. Sergejus Neifachas

