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 VAISIAI – VIDURINIS UGDYMAS 

 

 KAMIENAS – PAGRINDINIS UGDYMAS 

 

 ŠAKNYS – PRADINIS UGDYMAS 

 

 SĖKLA - IKIMOKYKLINIS IR 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 



 gebėti: dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti kartu su 
kitais (socialumo komp.- santykiai su suaugusiais ir 
bendraamžiais)   

 gebėti suprasti ir būti suprastam (komunikavimo komp.- sakytinė, 
rašytinė kalba)   

 stebėti ir pažinti, tyrinėti ir atrasti save ir aplinkinį pasaulį 
(pažinimo komp.- aplinkos pažinimo)   

 norėti ir mokėti mokytis (mokėjimo mokytis komp.- mokėjimas 
mokytis)  

 lanksčiai, sklandžiai, originaliai mąstyti ir aktyviai veikti 
(iniciatyvumo ir kūrybos komp.- meninė raiška, kūrybiškumas)  

 gyventi darnoje su savo jausmais ir kūnu ir su savo aplinka 
(asmeninė komp.- savireguliacija, emocijos)  



VOKIETIJOJE itin 

atsakingai ir su didele pagarba 

žiūrima į ikimokyklinį 

ugdymą.  

AKCENTUOJAMA, jog nuo 

pradžių pradžios priklauso 

tolimesnis vaiko vystymasis, 

jo ugdymasis.  
 



LIETUVA VOKIETIJA 

Teritorija padalinta į 5 regionus.  

1 Seimas 

1 Vyriausybė 

1 švietimo sistema 

Susideda iš 16 federacinių žemių, turinčių 

savo konstituciją, parlamentą ir vyriausybę.  

Vokietijos Federacinėje Respublikoje 

atskiros žemės atsako už mokyklas ir 

švietimo sistemos administravimą pagal 

gaires, nustatytas konstitucijos. Egzistuoja 

16 švietimo sistemų. 

 

Visoje teritorijoje vienodos 

ugdymo programos. 

Šeimai pakeitus gyvenamąją vietą (išvykus 

į kitą federacinę žemę), dažnai pasitaiko 

ugdymo programų skirtumų. Vaikams 

sunkiau adaptuotis. 



LIETUVA VOKIETIJA 

Ikimokyklinis ugdymas – 1-5 metų Ikimokyklinis ugdymas – 1-5 metų 

Priešmokyklinis ugdymas – 5-6 metai Priešmokyklinis ugdymas – šiuo metu 

vyksta diskusija dėl steigimo 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės Pradinis ugdymas – 1-4 klasės 

Berlyne – 1-6 klasės 

Pagrindinis – 5-8 klasės Pagrindinis ugdymas – 5-9 klasės 

Realinė mokykla – 5-10 klasės 

Gimnazija/vidurinis – 9-12 klasės Gimnazija/vidurinis ugdymas – 10-12 

klasės 

Abitūra – 13 klasė 



1. Vaikų lopšeliai 
Kinderkrippe 

Iki 3 metų 
amžiaus 

 
 
Centruose 
teikiamas 
ikimokyklinis 
ugdymas 

2.  Darželis 
Kindergarten 

Nuo 3 iki 5 metų 
amžiaus 

3. Vaikų centrai 
Kinderhauser 
Šeimos centrai 
Familienzentren 

Visos amžiaus 
grupės 

4. Šeimos dienos 
priežiūros centras 
Kindertagespflege 

Visos amžiaus 
grupės 

Namuose 
teikiamas 
ikimokyklinis 
ugdymas 



LIETUVA VOKIETIJA 

STEIGĖJAI Valstybė ir 

savivaldybė, 

privatus sektorius 

Valstybiniai vaikų lopšeliai ir darželiai steigiami tik 

tose vietovėse, kuriose nėra privačių ikimokyklinio 

ugdymo programų teikėjų. Dauguma privačių teikėjų 

yra ne pelno siekiančios organizacijos.  

Valstybės finansavimas skiriamas neatsižvelgiant, ar 

ikimokyklinio ugdymo programos teikėjas yra 

privati, ar valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

LANKOMUMAS 

PAGAL 

STEIGĖJUS 

Valstybinės ir 

savivaldybių įstaigos 

– 1234 (87 proc.) 

Nevalstybinės 

įstaigos – 185   

(13 proc.) 

Iš visų vaikų, lankančių darželius: 

32 proc. ugdomi valstybinėse; 

68 proc. ugdomi privačiose ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose. 

 

Lietuvos duomenys: Švietimo informacinių 

technologijų centro ŠVIS ir statistikos skyrius, 2017 m.  



RODIKLIS LIETUVA VOKIETIJA 

VERINIMO/ĮSIVERTINIMO 
METODIKA 

Rengiama 12 temų 

ĮSIVERTINIMO DAŽNIS 1 kartą metuose 2 kartus per metus 
(pavasarį/rudenį) 

FORMA Klausimynas, pokalbis, 
veiklų stebėsena 

Klausimynas, 
pokalbis su vadovu, 
veiklų stebėsena 

IŠORINIS VERTINIMAS Nevyksta Kas 5 metai 

VIEŠINIMAS   
- - - -  

Skirta tik įstaigai 
(nesupažindinamas 
steigėjas)  



 LAUKO ERDVĖS 
































