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Kokybiško ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 
dimensijos (I.Pramling Samuelsson, 2019; N. Milotay, 2015)

Programos tikslai
Pedagogas (požiūris, žinios, 

gebėjimai)

Požiūris į vaiką

(vertybės ir lūkesčiai)

(vaiko perspektyva)

Vaikų mokymosi sąlygos 
(aplinka).

Tėvų dalyvavimas



UNIVERSALUS UGDYMO DIZAINAS 
(Meyer, Rose, Gordon, 2014)

• Universalaus dizaino mokymuisi strategija yra pedagoginė strategija, kurios modelis 
leidžia užtikrinti socialinę ir edukacinę visų vaikų įtrauktį į ugdymo procesą (Meyer, Rose, 
Gordon, 2014). 

• Ši strategija atskleidžia, kaip galima modeliuoti į kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę 
orientuotą bendrą ugdymo procesą: 

• kaip kelti lanksčius ugdymo tikslus/uždavinius, 

• kaip apmąstyti, kokiais skirtingais būdais vaikai parodys, kad pasiekė iškeltų tikslų; (pvz. 
girdėti, matyti, liesti, praktiškai veikti, judėti).

• kaip numatyti barjerus ir kliūtis, su kuriais gali susidurti skirtingų poreikių turintys, 
skirtingai besimokantys vaikai; 

• kaip numatyti įvairius būdus ir priemones, įtraukiančius į ugdymo procesą kiekvieną 
vaiką; skirtingų lygių idėjos/užduotys.

• kaip parinkti vaikams reikalingos informacijos pateikimo įvairius būdus, remiantis 
multimodaline prieiga, skirtingų ugdymo sričių „kalbomis“ bei simboliais, modeliais ir 
kitais sisteminimo bei apibendrinimo būdais; 

• kaip sukurti įvairias galimybes veiklai bei raiškai. 



Ugdymas – pritaikytas kiekvienam vaikui 
(ne tik spec. poreikių)

• Ugdymo planavimas 
skirtingiems vaikams. 
Tikslas

• Vaikų motyvavimas veikti

• Ugdymo metodai, 
priemonės

• Ugdomosios veiklos, vaikų 
mokymasis

• Refleksija (vaikų ir 
pedagogų) ir naujas 
supratimas. Proceso ir 
pasiekimų įgijimo 
vertinimas

• Suformulavus tikslą (erdvų) reikia pagalvoti, kokių 
„pastolių“ reiks, kad visi vaikai galėtų pasiekti tikslą. 
Kaip motyvuosime vaikus dalyvauti, kokias parinksime 
ir siūlysime priemones) Priemonių įvairovė suteikia 
galimybę veikti skirtingais būdais

• Neplanuojame veiklos, bet planuojame konkretų 
rezultatą (vaikas žinos, gebės atlikti) po užsiėmimo ar 
užsiėmimų grupės. Suplanuojami proceso ir pasiekimų 
vertinimo kriterijai, taikomos naujos ir turimos žinios

• Kokie požymiai rodys, kad tikslas yra pasiektas. Kaip 
vaikas išreikš rezultatą veikdamas, kalbėdamas

• Patirtį reflektuoja ir vaikai, ir pedagogas



Pedagogo vaidmuo
• Pedagogo vaidmuo išlieka aktyvus, tik kitoks, taikomi kiti ugdymo būdai - įgalinantys, 

provokuojantys, keliantys iššūkius, paremiantys vaiko ugdymąsi. (Sommer, D., Pramling
Samuelsson, I., Hundeide, K., 2010).

• Pedagogas padeda suprasti, praplėsti ir pagilinti vaiko mokymąsi, sustiprinant įgyjamas 
patirtis. Tad pedagogas turi gerai pažinti ugdytinius.

• Pedagogas – vaikų veiklos koordinatorius, vaiko ugdymosi situacijų moderatorius,
patarėjas, draugas, stebėtojas.

• Pedagogai turėtų patys gerai išmanyti tai, ko moko vaikus, pvz. gamtamokslinio, 
technologinio, inžinerinio ir matematinio ugdymo konceptus, procesus, veiklas, kad 
galėtų tikslingai plėtoti šį ugdymą kasdienėje vaikų veikloje

• Pedagogas kuria kontekstus mokymuisi, provokacijas, iššūkius,

• dialogą, mąstymą ir kūrybą kartu, refleksijas ir kt.



Pedagogai apmąsto procesą, kokiais būdais paskatinti vaiko

vaizduotę, tyrinėjimus ir padėti jam atrasti bei sukurti savo

pasaulio matymo ir raiškos būdus: keliamas iššūkis; vaikai

drąsinami; skatinama tyrinėti, apžiūrėti vaizduojamą daiktą; vienas

kitam parodyti piešinius, diskutuoti, kaip kas bandė pavaizduoti

daiktą, mokantis vienam iš kito ir kt. Taigi, pedagogas siekia

autentiško tyrinėjimo, atradimų bei raiškos, naudodamas vaiko

aktyvumą, mąstymą ir kūrybiškumą skatinančias strategijas.

Siekiama padaryti vaiko mokymąsi ir kūrybą matomu. (Making

Learning Visible. Children as individual and Group Learners, 2011).



Pedagogo vaidmens kaita turėtų vykti:

 Nuo tiesioginio vadovavimo prie vaikų aktyvų, spontanišką, kūrybišką,

tyrimais grindžiamą ugdymąsi skatinančių situacijų kūrimo.

 Nuo tiesioginių nurodymų, demonstravimo prie strategijų, kaip padėti vaikui

išgauti norimą kūrybos, tyrinėjimo rezultatą, atrasti savo pasaulio

pažinimo ir kūrybos būdus.

 Nuo tiesioginių nurodymų prie konteksto, provokacijos, iššūkio, dialogo,

mąstymo ir kūrybos kartu, refleksijos strategijų naudojimo

 Nuo fragmentiško prie visuminio, multimodalinio, patirtinio ugdymosi

skatinimo.

 Nuo žinių priėmėjo ir perteikėjo prie provokuojančių atradimus kontekstų

kūrėjo.



Žinios apie KĄ ir KODĖL

- Dalyko/turinio žinios

- Kritinė refleksija

- Įgūdžių tobulinimas

Žinios apie KAIP

-Lyderystė (vaikai, kolegos)

-Organizaciniai gebėjimai

-Gebėjimas daryti daug 
vienu metu

Perkeliamosios 
kompetencijos

-Komunikaciniai 
gebėjimai

-Socialiniai gebėjimai

-Rūpybos gebėjimai

-Didaktinė 
kompetencija

PEDAGOGO 
KOMPETENCIJŲ 
DIMENSIJOS



Pedagoginės strategijos skirstomos į grupes pagal ugdymo paradigmą, kuria jos 
grindžiamos 

Tiesioginio mokymo 
pedagoginės strategijos

Aktyvų, patirtinį, kūrybišką 
ugdymąsi skatinančios 

pedagoginės strategijos

Autokratiškas 
ugdymas

Demokratiškas 
ugdymas

Orientuotas į 
pedagogą

Orientuotas į 
vaiką

Reprodukcinis 
ugdymas

Interpretacinis 
ugdymas

Į sąveikas orientuotos pedagoginės strategijos

Į vaiką orientuotos 
pedagoginės strategijos 

Situacinio, spontaniško
ugdymo pedagoginė 

strategija

Vaiko klausymosi pedagogika

Vaiko sąveikos su aplinka 
pedagoginės strategijos

Vaiko-pedagogo sąveika 
grindžiamos pedagoginės 

strategijos

Vaikų tarpusavio  sąveika 
grindžiamos pedagoginės 

strategijos

Ugdančiosios aplinkos 
kūrimo pedagoginė 

strategija

Informacinių technologijų 
ir medijų taikymo 

pedagoginė strategija

Jungtinio dėmesio inicijavimo ir 
palaikymo 

Dialogo pedagogika

Vaiko ir pedagogo kūrybinės 
sąveikos;

Mokymosi pakeliui

Vaiko refleksijos apie mokymąsi 
žiadžiant

Pavyzdžio, modeliavimo

Žaidimo pedagogika

Vaikų skatinimo mokytis 
vienam iš kito pedagoginė 

strategija

Ugdymosi situacijų moderavimo
p.st.



Pedagoginės strategijos skirstomos į grupes pagal ugdymo tikslus

Vaikų kūrybiškumą skatinančios Vaikų tyrinėjimus skatinančios 

Vaikų problemų sprendimą skatinančios

Vaikų ankstyvąjį raštingumą skatinančios

Vaikų mokymąsi skatinančios

Vaikų socialinius įgūdžius skatinančios

Vaikų pažinimo įgūdžius skatinančios Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius skatinančios



Ankstyvojo amžiaus (1-3 m.) vaiko ugdymo aspektai
• Sudarant galimybę įgyti naujos patirties, atsižvelgiant į vaiko jau turimas

patirtis. 

Kaip mažas vaikas įgyja naujos patirties:

• STEBI IR MĖGDŽIOJA (garsus, veiksmus, elgesio ir veiklos modelius)

• TYRINĖJA, EKSPERIMENTUOJA (savo kūnu sukėlęs garso efektą, žaislo 
judėjimą, bando daryti tą patį; pavykusį veiksmą daug kartų kartoja)

• ŽAIDŽIA (sensomotoriniai žaidimai, vėliau konstrukciniai (veiksmai su

daiktais); Žaidimas vertinamas kaip ugdymo(si), tyrinėjimų, atradimų, įsitraukimo ir

džiaugsmo šaltinis. Suteikiama galimybių vaikui žaisti su kitais vaikais ir kartu patirti

malonias akimirkas, skatinančias geriau pažinti kitus vaikus ir su jais bendradarbiauti.

• Skatinama žaisti parūpinant atviro tipo priemones, padedančių kūrybingai tyrinėti.

• Vaikui žaidimo sėkmės rodikliu yra  suaugusiojo įvairia forma  vaikui 
išreikštas ir parodytas pritarimas. Veiklos varomoji jėga – naujų įspūdžių 
poreikis



Ankstyvojo amžiaus (1-3 m.) vaiko ugdymo aspektai
 Užsiimant kasdiene vaiko priežiūra, išnaudojamos galimybės skatinti įvairių vaiko raidos sričių tobulėjimą

natūraliai susiklostančiose situacijose. Kasdienės priežiūros metu išnaudojamos visos galimybės kalbėtis su vaiku.

 Siūlomi ir palaikomi įvairūs patirties kaupimo būdai, skatinantys vaiką tyrinėti, eksperimentuoti, savarankiškai

domėtis ir būti kūrybingam

 Nuolat bendraujant ir keičiantis informacija, žodžiais ir neverbaline kalba reaguojama į vaiko užuominas, veiksmus

ir komentarus bei suteikiama kitokia pagalba, pavyzdžiui, užduodami klausimai, pateikiami apibūdinimai ir

paskatinama.

 Mokantis naujų sąvokų ir gebėjimų, jie susiejami su vaiko turimomis žiniomis ir sukaupta patirtimi.

 Aplinka skatina kiekvieno vaiko emocinę gerovę, saugi, lengvai stebima, patogi, skatinanti žaisti, tyrinėti, būti

savarankiškiems ir imtis iniciatyvos, sudaranti galimybę pasijusti bendruomenės dalimi

Sensoriniai 

žaidimai



Vaikų tyrinėjimus, mąstymą skatinantys ankstyvojo amžiaus

(3-7 m.) vaikų ugdymo būdai



STEM – Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika (Science, Technology, Engineering and
Math). Tai pasaulyje pripažintos esminės 21 amžiaus mokymosi sritys. (English, 2016)
STEAM - Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika (Science, Technology,
Engineering, Arts and Math). Menais grindžiamo, kūrybiškumą plėtojančio mokymosi atstovai pasiūlė į
esmines 21 amžiaus mokymosi sritis integruoti menus. (Robelen, 2011).

STRREAM - Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, skaitymas/rašymas, santykiai ir
matematika (Science, Technology, Engineering, Arts, Reading/writing, Relationships and Math). D
Kashin pasiūlė į ikimokyklinį ugdymą dar integruoti skaitymą ir rašymą bei santykius, t.y.
komunikavimą. (Kashin, 2017).

STRREAMSTEM STEAM



Costa (2003) išvardijo šiuos 16 svarbius mąstymo įgūdžius:

• - būti atkakliam, kai sprendimas nėra aiškus;

• - nepasiduoti impulsyvumui;

• - klausytis aplinkinių supratingai ir su empatija;

• - mąstyti lanksčiai;

• - mąstyti apie nuosavą mąstymą (metapažinimas);

• - siekti tikslumo ir precizijos;

• - formuluoti ir spręsti problemas;

• - anksčiau įgytas žinias taikyti naujose situacijose;

• - mąstyti ir bendrauti aiškiai ir preciziškai;

• - rinkti duomenis, tam tikslui naudojantis visais pojūčiais;

• - kurti, įsivaizduoti, diegti naujoves;

• - reaguoti su nuostaba ir pagarba;

• - protingai rizikuoti;

• - įžvelgti humorą;

• - mąstyti savarankiškai;

• - nuolat būti atviram tęstiniam mokymuisi.



METAKOGNITYVINIAI KLAUSIMAI

• IŠ KUR TĄ ŽINAI? KAIP TAI SUŽINOJAI?

• KAS SVARBIAUSIA?

• KODĖL TU TAIP GALVOJI?

• KODĖL DABAR PAKEITEI NUOMONĘ?

• KAS ŠIOJE TEMOJE YRA ĮDOMIAUSIA/SVARBIAUSIA?

• AR YRA KITAS BŪDAS TAI PADARYTI?



Klausimų, kurie ugdo mąstymo gebėjimus, pavyzdžiai

• Mintis išreikšti žodžiais: Kodėl manai, kad pasakoje, kurią skaitėme, mažas berniukas buvo
linksmas? 

• Pastebėti, panaudoti visus pojūčius: Ką tu matai, girdi, jauti? Ką pastebėjai? Ką jauti, kai lieti?

• Numatyti, prognozuoti: Kaip manai, kas atsitiks, jeigu tu vis dėsi kaladėlę ant kaladėlės?

• Galvoti apie panašumus ir skirtumus: Kuo panašios šios dvi detalės, o kuo skiriasi?

• Pritaikyti patirtį problemai spręsti: Ką galėtum padaryti, kad dažai nelašėtų ant grindų?

• Skatinti mąstymą, vaizduotę: Kas būtų, jei neliktų automobilių, autobusų, laivų, traukinių? 
Kaip mes keliautume?

• Apgalvoti pasekmes: Kas atsitiks, jei tu paliksi piešinį lauke ir pradės lyti?

• Vertinti: Kodėl tu nusprendei važiuoti dviračiu, o ne eiti pėsčiomis?

• Suvokti jausmus: Kaip tu jaustumeisi, jeigu tau taip nutiktų?



Mokslinio tyrimo etapai:
I. Stebėjimas (pvz. sraigę žolėje, medžių lapų 
spalvą, magneto savybes)

II. Klausimų formulavimas;

III. Hipotezių kėlimas;

IV. Bandymo planavimas ir atlikimas;

V. Rezultatų analizė ir pavaizdavimas;

VI. Išvadų formulavimas;

VII. Tyrimo rezultatų aptarimas 

(apipavidalinimas ir pristatymas –vyresniems).

Numatyti pasiekimus iš programos



Klausimo formulavimas

•Klausimai formuluojami siekiant paaiškinti tam tikro 

stebėjimo metu pastebėtus reiškinius ar faktus: „Kodėl 

dangus mėlynas?“, „Kodėl vasarą medžių lapai žali, 

rudenį –spalvoti“? 

•STEM mokymo(si) procese klausimų pobūdis ir 

sudėtingumas turi atitikti amžiaus grupės žinias ir 

gebėjimus; 

•Klausimai formuluojami pasitelkus ankstesnių stebėjimų 

metu sukauptas žinias, asmeninę patirtį;

•Užduoti gerą klausimą nėra lengva, tačiau dažnai jis 

lemia bandymo sėkmę.

Hipotezės(ių) kėlimas

•Hipotezė yra turimomis žiniomis pagrįsta 

prielaida, kuri galėtų paaiškinti stebėtus 

reiškinius;

•Galima iškelti kelias alternatyvias 

hipotezes tam pačiam reiškiniui paaiškinti;

•Svarbi hipotezės dalis yra numatymas –

kaip reiškinys turėtų vykti, jeigu hipotezė 

teisinga, ir kaip –jeigu ji neteisinga. 

•Hipotezių teisingumą turėtų būti galima 

patikrinti bandymais; 

•Jeigu bandymo rezultatai neatitinka 

hipotezės (yra neigiami), hipotezė 

atmetama; jeigu atitinka (teigiami) –

hipotezė patvirtinama. 



Bandymas (eksperimentas)

•Bandymas skirtas patikrinti, 

ar iškelta(os) hipotezė(s) yra 

teisingos –tai papildomas 

stebėjimas arba praktinė 

veikla, kurios metu pastebėti 

faktai atitinka hipotezės 

numatymus arba ją paneigia. 

•Eksperimentui atlikti būtina 

turėti darbo priemones 

atitinkančias pasirinkto 

bandymo pobūdį. 

Analizė 
•Atlikus bandymą, jo rezultatai analizuojami, siekiant 

suprasti, ar jie atitinka hipotezę ar ją paneigia. 

•Analizės pobūdis atitinka amžiaus grupę. Ikimokyklinio 

amžiaus vaikai gali apsiriboti rezultatų aptarimu, juos 

apibūdinančiais piešiniais. Vėliau galima bandyti taikyti 

kiekybinio vertinimo būdus: lyginti skaičius, sudaryti 

grafikus, diagramas, pildyti lenteles. 

•Analizės rezultatas –tyrimo išvadų formulavimas. 

•Tyrimo išvados turėtų būti apibendrinamos ir aptariamos. 





Vaikų tiriamoji ir kūrybinė gamtamokslinė veikla 

• Vaikų skatinimas tyrinėti vandenį, 
dirvožemį, ekosistemas, gyvybės 
žemėje kaitą ir kt. stebi, kelti 
klausimus, planuoti ir atlikti 
eksperimentus, diskutuoti, 
modeliuoti, numatyti, kas vyks toliau, 
kurti ir tikrinti savo teorijas.

• Sudaryti sąlygas tyrinėjimams naudoti 
realius eksperimentinius objektus, 
tokius kaip „sliekų namus“, drugelių 
auginimo terariumą, vabalų “viešbutį”, 
lauke – jaunojo gamtininko daržą, 
sodą, vandens surinkimo įrenginį ir kt.

• Skatinti kurti saulės, žemės, 
organizmų modelius iš įvairių 
inovatyvių medžiagų

Vabalų viešbutis

Saulės sistemos modelis iš plastilino



Priemonės, veiklos

• Gamtos tyrinėjimams naudoja 
didinamąjį stiklą, mikroskopą, 
veidrodžius, vabalų gaudykles ir kt.

• Vyksta į edukacinius centrus, 
pritaikytus vaikų gamtos 
tyrinėjimams (botanikos, zoologijos 
sodas, delfinariumas ir kt.)

• Vyksta į daugkartines pažintines 
išvykas į mišką, parką (žygiai kartą 
per savaitę, miško mokykla, laisvi 
žaidimai miške, miško diena ar kt.), į 
gamtines lankytinas vietas, į ūkius.

Informacijos paieška, rezultatai

• Ieško informacijos mokslo 
internetiniuose puslapiuose, mokslo 
populiarinimo žurnaluose seka 
mokslo pasaulio naujoves 

• Stebėjimo ir tyrinėjimo rezultatus 
vaizduoja diagramomis, schemomis, 
iliustruoja fotografijomis, piešiniais.

Vaikų tiriamoji ir kūrybinė gamtamokslinė veikla 



• MĄSTYMO ŽEMĖLAPIAI

• „Mąstymo mokyklos“ kūrimas, įsitraukus į 
„Mąstymo mokyklų“ tinklą, kurių dėmesio 
centre mokymas, skatinantis mąstyti, mąstymo 
ugdymas, mokymas apie mąstymą



http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/S-18660/straipsnis/30-idomiausiu-gamtos-reiskiniu-Video-Foto

Įdomūs gamtos reiškiniai. Kai kurie iš jų nutinka taip retai, kad gali nustebinti net 
visko mačiusius. Tai rodome ir vaikams.

Ugnies vaivorykštė yra 
nepaprastai retas 
reiškinys, kuris įvyksta 
Saulės spinduliams 
perėjus per aukštuosius 
debesis, kuriuose 
susikaupė didelė ledo 
kristalų koncentracija

Halas (Saulės lankas) atsiranda 
Saulės spinduliams perėjus per 
šešiakampius ledo kristalus, 
pakibusius ore

Spalvotas mėnulis. 
Dėl tam tikrų 
atmosferos reiškinių 
Mėnulis kartais gali 
atrodyti mėlynos, 
oranžinės, raudonos 
ar kitos spalvos. 
Mėnulio spalva taip 
pat gali pasikeisti dėl 
dūmų, dulkių, bei 
užtemimo.

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/S-18660/straipsnis/30-idomiausiu-gamtos-reiskiniu-Video-Foto


Vaikams pažinti gamtą padės žaisminga interneto platforma „Tapk jaunuoju gamtos 

reindžeriu. Žaidimai, nuotykiai“ (7-14 m. vaikams)

Nauja LIETUVIŠKA interaktyvi pasaka „Sliekas Bevardis“ (atsisiųsti)

Knyga S. Paltanavičius. „Gamtos metų ratas“.

Pepi Play edukacinių programėlių mažiesiems serija. Pepi Play kolekcijoje – penkios 

programėlės (ir jų nemokamos, bet nepilnos versijos): Pepi Bath – žaismingas higienos 

pradžiamokslis, Pepi Tree – miško pasaka, supažindinanti su gyvūnais, Pepi Doctor –

atskleidžianti negalavimų gydymo eigą, Pepi Ride – trasa, kurią gali įveikti savos puošybos 

automobiliu ir naujausia Pepi Bath 2, kurioje – ne tik vonios, bet ir drabužinės reikalai.

Dr.Panda Veggie garden. Vaikas herojui Pandai padeda auginti įvairias daržoves ir vaisius, 

todėl išbando ir atlieka visą procesą nuo sėklos pasodinimo iki derliaus nuėmimo

Programėlė PlantSnap

http://www.pepiplay.com/


Vaikų KŪRYBIŠKUMĄ  skatinantys ankstyvojo amžiaus

(3-7 m.) vaikų ugdymo būdai

• H. Gardner (1993) teigimu, kiekvienas vaikas gimsta turėdamas 
kūrybinį potencialą, o amžius nuo trejų iki penkerių metų yra pats 

svarbiausias vaiko kūrybiškumo vystymuisi

Veiksniai, susiliejantys kūryboje:

• emociniai – jausminiai,

• intelektualiniai (pažintiniai), 

• sensoriniai (pojūtiniai) 

• estetiniai (Lowenfeld, Brittain,1987)



KAIP SKATINAMAS KŪRYBIŠKUMAS?
 modeliuojama smalsumą, tyrinėjimus, kūrybinę raišką skatinanti aplinka;

 apmąstomos vaikų dėmesį patraukiančios priemonės ar situacijos, priimama tai, ką vaikai sako,

kuo domisi, stengiamasi atliepti vaikų domėjimosi įvairovę;

 stebima, ką ir kaip veikia vaikai,

 dialogu su vaikais juos padrąsinat tolesniems, netikėtiems tyrinėjimams;

 per medžiagas, priemones, situacijos pakeitimą vaikas skatinamas mąstyti, plėtoti savo idėjas;

 vaikai drąsinami tikrinti ir tas savo idėjas, teorijas, vaizduotės produktus, kurie, suaugusiųjų

akimis, nereikšmingi ar klaidingi;

 naudojama dialogų tarp kontrastingų dalykų kūrimo strategija;

 kuriamos provokacijos, iššūkio situacijos;

 tyrinėjimo, kūrybos situacijų kontrolė perleidžiama vaikams;

 klausimais palengvinama vaikams rasti žodžius savo idėjai išreikšti;

 keliami atvirieji klausimai apie tai, ką padarė vaikas, kas nutiko ir kt., tačiau pagal vaiko

supratimą, sekant jo mąstymo eigą;

 vaikai skatinami pabandyti tai, ką daro kitas, diskutuoti;

 įtraukiama vaizduotė, prisiminimai, „mąstymas rankomis“, ‚mąstymas visu kūnu“, uoslė ir

kiti pojūčiai;

 vaikams duodama laiko mąstyti, tyrinėti, neskubama ir kt.



Kūrybiškumo (STEAM) skatinimas 
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Gamtamokslines, technines, inžinerines, matematines idėjas skatinu
vaikus išreikšti kūrybiškai, pasitelkus vaizduotę ir meno priemones.

Skatinu vaikus ieškoti naujų neįprastų idėjų, medžiagų, sprendimų, kurti,
perkurti, pertvarkyti, išrasti, pristatyti.

Kuriame netikėtose erdvėse,  ant netikėtų paviršių, su neįprastomis
medžiagomis, priemonėmis (pvz. ant medžio, išbandant šešėlių meną, ant

milžiniškų ir labai mažų paviršių ir kt.)

Skatinu perskaitytas istorijas perpasakoti kitaip – padainuoti, sukurti 
istorijos žemėlapį, perteikti judesiu ir kt.

Kuriame realių ir virtualių vaizdų integralius paveikslus naudodami
kompiuterines programas, kompiuterinių žaidimų dizainą ir kt.

Naudojame neišbaigtus, paprastus žaislus ar gamtos objektus, skatinančius
vaikų vaizduotę, suprantant, kad kiekvienas pasaulį mato savaip.

Vykstame į dailės darbų parodas, teatrą, keramikos centrus, kūrybines
menininkų dirbtuves ir kt.

niekada netaikau taikau retai taikau kartais taikau dažnai taikau visada



Inovatyvūs vaikų ugdymo būdai (1)
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Įvairiose situacijose taikome vaiko klausymosi (kas jiems svarbu, kaip jie mato pasaulį ir kt.)
būdus, pripažindami vaikus savo gyvenimo ir ugdymosi ekspertais.

Taikome patirtinio mokymosi būdus (pačiam pajausti, išbandyti, sukurti, atrasti, apmąstyti).

Taikome tiriamuosius būdus (stebėti; atlikti bandymus ir eksperimentus; kurti schemas, 
diagramas, modelius; taikyti netradicines tyrimo idėjas, priemones ir įrangą, pvz. chemijos, 

fizikos laboratorija; mini auginimo terariumas – drugelių auginimas ir kt.) 

Taikome paieškos metodus (minčių lietus; vaikiškų enciklopedijų, interneto tinklapių 
naudojimas; tėvų, grupės svečių, kitų suaugusiųjų klausinėjimas ką nors aiškinantis; „lobių“ 

ar kt. paieška pagal schemas, žemėlapius ir kt.).

Taikome aukštesniųjų mąstymo gebėjimų skatinimo metodus (lyginti, klasifikuoti, sisteminti,
taikant mąstymo žemėlapius; reflektuoti savo veikimo ir mokymosi būdus; pajausti ir

verbalizuoti kontrastą, variacijas, pastovumą; argumentuoti ir kt.).

Taikome giluminio mokymosi skatinimo būdus (apie vieną mokymosi objektą ilgą laiką rinkti
skirtingą informaciją iš įvairių šaltinių; sisteminti, pavaizduoti, modeliuoti, pristatyti ir kt.).

Taikome vaizduotės skatinimo būdus (fantazuoti, perkėlinėti veiksmą iš realios situacijos į
įsivaizduojamą ir atvirkščiai; išrasti skirtingus, neįtikėtinus veikimo būdus ir kt.).

niekada netaikau taikau retai taikau kartais taikau dažnai taikau visada



Inovatyvūs vaikų ugdymo būdai (2)
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Taikome situacijos, atvejo ar svarbaus įvykio metodą (išsakyti įspūdžius; apmąstyti iš
įvairių perspektyvų, atskirti faktus, nuomones, priežastį, pasekmes; diskutuoti, įžvelgti

teigiamus ir neigiamus aspektus ir kt.).

Taikome refleksijos ir savirefleksijos skatinimo būdus (autobiografinė savo praeities ir
ateities refleksija; veiklos ir jos rezultatų refleksija ir interpretavimas; mokymosi

refleksija ir kt.).

Taikome įsiterpimo į vaikų žaidimą būdus, nesugriaunančius autentiško vaikų žaidimo
(mokymosi vienam iš kito skatinimas; jungtinis dėmesys; parama, sprendžiant

problemas; ugdantysis dalyvavimas ir kt.), plėtojame naratyvinį žaidimą.

Keliame atviruosius klausimus, skatinančius tyrinėti, mąstyti, kurti, įveikti iššūkius,
reflektuoti, plėtojame ugdančiuosius dialogus su vaikais.

Taikome jungtinės veiklos, jungtinio dalyvavimo su vaikais būdus: „mąstymas kartu“, 
kūryba kartu su menininkais, visų darbų darymas kartu su vaiku ir kt.

Kompleksines, sudėtingas problemas kartu su vaikais sprendžiame jas skaidydami į
atskiras siauresnes problemas ar etapus.

Ugdymo procese stebime vaikų emocinį atsaką į ugdomąją veiklą,  atsižvelgiame į
vaikų emocijas organizuodami ir planuodami tolesnį ugdymą.

niekada netaikau taikau retai taikau kartais taikau dažnai taikau visada




