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UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VOLUNGĖLĖ“  

 

Ugdymas yra svarbiausias žmogaus tapsmo veiksnys. Žodis „procesas“ (lot. processus) reiškia judėjimą pirmyn. Mūsų atveju, kalbama apie 

ugdytinio tobulėjimą. Ugdymas yra svarbiausia jaunosios kartos ugdymo institucijų funkcija, kur viskas – pedagogai, jų veikla ir aplinka – turi 

tarnauti ugdymo tikslams. Kokybiškas profesionalus ikimokyklinis ugdymas palengvina vėlesnį mokymąsi, daro teigiamą poveikį mokymosi 

pasiekimams, tolesnei asmens socialinei ir emocinei raidai. Ikimokyklinio ugdymo sistemų ypatumus lemia daugelis veiksnių: vyriausybės 

formuojami tikslai ir uždaviniai, istorinė raida ir kultūriniai ypatumai, tradicijos, vertybės. Šis amžiaus tarpsnis vertinamas kaip savaime vertingas, 

orientuotas į integruotą ir visuminį ugdymą. Lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ remiantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašu parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sistema, kurios pagrindu parengtas kiekvieno vaiko pasiekimų aplankas. Aplanke pateikta informacija formuoja ugdymo proceso dalyvių 

nuomone apie vaiko ugdymo(si) kokybę įstaigoje. Lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo kokybė buvo vertinta keliais 

požiūriais: tėvų nuomone, bendruomenės apklausos rezultatais, vaikų pažangos ir pasiekimų rezultatais, kurie būdami šiek tiek skirtingi neneigia 

vienas kito, daro įtaką ikimokyklinio ugdymo kokybės sampratai. Atlikus tyrimą ir išsiaiškinus vaikų, tėvų, pedagogų poreikius ir pagrindinius 

ugdymo kokybės kriterijus, siekiant kokybiško ugdymo parengta ugdymo kokybės samprata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALISTAI 

 

Kriterijus. Vaiko poreikių 

suvokimas ir teikiama pagalba 

logopedo, meninio ugdymo 

pedagogų. 

ADMINISTRACIJA 

Kriterijus. Komandinis darbas 

įstaigoje. Kompetentingos 

darbuotojų komandos formavimas. 

Bendradarbiavimas tarp vaiko 

ugdymą įtakojančių veiksnių: vaikų, 

pedagogų, specialistų, šeimos, 

administracijos, socialinių partnerių. 

MOKYTOJAS 

Kriterijus. Kryptingas ir 

sistemingas kvalifikacijos 

tobulinimas, novacijų taikymas 

ugdymo procese, vaiko 

individualių poreikių 

tenkinimas, visapusiškai į 

vaiką orientuotas ugdymas. 

VAIKAS 

Kriterijus. Noras eiti į darželį; 

Vaiko asmeninis lankomumas; 

Turėjimas draugų; 

Dalyvavimas darželio renginiuose; 

Supratimas  savo teisių ir pareigų; 

Vaiko brandumas mokyklai. 

MOKYTOJO PADĖJĖJA 

 

Kriterijus. Sistemingas 

bendradarbiavimas  vaikas-

pedagogas- administracija-

mokytojo padėjėja. 

SOCIALINIAI PARTNERIAI 

Kriterijus. Siūlomos edukacinės 

programos. 

Sistemingas bendradarbiavimas 

tarp soc. partnerių, pedagogų, 

specialistų, šeimos, administracijos 

siekiant patenkinti vaiko nūdienos 

poreikius. 

APLINKA 

(darželio/grupės) 

Kriterijus. Ugdymo(si) 

aplinka atitinka vaikų amžių, 

prigimtinius poreikius 

judėjimo, žaidimo, 

maitinimosi, poilsio, 

socializacijos visuomenėje.  

MIKROKLIMATAS 

Kriterijus. Geras mikroklimatas 

grupėje ir įstaigoje. Saugumas, 

fizinė/psichologinė savijauta. 

Pripažinimas. Geri santykiai. 

Geri tėvų atsiliepimai 

 

ŠEIMA 

Kriterijus. Bendradarbiavimas su 

šeima, tarpusavio pasitikėjimas, 

bendravimas. Tėvų informavimas 

vaiko ugdymo(si) klausimais. 

Tėvų lūkesčių išsiaiškinimas, 

geranoriškas tėvų dalyvavimas 

ugdymo procese ir kt. 

VAIKO UGDYMAS 

 

KAUNO LOPŠELIO-DAEŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ“ 

,,UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA“ 

Vaikų ugdymą įtakojantys veiksniai. 

Siekiama vaikų ugdymo(si) proceso kokybės pagal šiuos kriterijus 

 


