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Lie tu vo je ir ki to se Eu ro pos ša ly se ke lia mi pa na šūs ben drie ji pra di nio ug dy mo 
tiks lai, pa brė žian tys vi sa pu siš ką vai ko as me ny bės ug dy mą, jo po rei kių ten ki
ni mą. Tikslai ko re guo ja mi orien tuo jan tis į vi suo me nė je vyks tan čius po ky čius. 
Dau giau dė me sio ski ria ma ver ty bi nių nuo sta tų, ben drų jų kom pe ten ci jų ug dy
mui. Ta čiau pla čius tiks lus įgy ven din ti sun kiau dėl di dė jan čios ug dy mo orien ta
ci jos į prak ti nius ge bė ji mus ir pa ma tuo ja mus re zul ta tus.

Eu ro po je dau giau sia mo ky mo si lai ko ski ria ma gim to sios kal bos ir li te ra tū ros 
(15–37 proc., Lie tu vo je – 32 proc.) bei ma te ma ti kos (12–27 proc., Lie tu vo je – 
20 proc.) mo ky mui si. Įvai rio se ša ly se vyk do mo se švie ti mo re for mo se ga li ma 
įžvelg ti ten den ci jų dar dau giau lai ko skir ti šių da ly kų ir už sie nio kal bos mo ky
mui si. Ta čiau stip ri na mas ir me no, tech no lo gi jų ir ki tų sri čių da ly kų mo ky mas. 
To bu li nant skait me ni nio raš tin gu mo ug dy mą, sie kia ma, kad mo ki niai įgy tų 
ge bė ji mų, bū ti nų ne tik in for ma ci nių ir ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų (IKT) nau
do to jams, bet ir jų kū rė jams.

Eu ro pos ša ly se vie tos ir mo kyk los lyg me nims su tei kia ma įvai rių ga li my bių 
lanks čiai įgy ven din ti ug dy mo tu ri nį: da ly kui ke le rių me tų lai ko tar piui nu sta ty tą 
lai ką pa skirs ty ti kiek vie niems me tams (taip yra ir Lie tu vo je); ben drą ke lių da ly
kų mo ky mui skir tą lai ką pa skirs ty ti at ski riems da ly kams; pa si rink ti da ly kus.
Ug dy mo tu ri nį ku ria įvai rios ins ti tu ci jos. Eu ro po je na cio na li niu lyg me niu pa
pras tai nu sta to mi ug dy mo tiks lai, vis dau giau svar bos tei kia ma siek ti nų re zul
ta tų kon kre ti ni mui, o mo kyk loms ir mo ky to jams su tei kia ma dau giau at sa ko my
bės ir lais vės nu spręs ti, kaip tai pa siek ti. At sa ko my bės už ug dy mo tu ri nį pa si da
li ji mas ga li pa dė ti pa siek ti aukšte snius re zul ta tus.
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Pra di nio ug dy mo tu ri nį le mia kin tan tys mo ki nių ir vi suo
me nės po rei kiai, ša lių rai dos per spek ty vos, švie ti mo kai tos 
ten den ci jos ir pe da go gi kos moks lo at ra di mai. XXI am žius 
švie ti mui ke lia už da vi nį dau giau dė me sio skir ti kū ry bin gu
mui, ko mu ni ka vi mo, nau do ji mo si tech no lo gi jo mis, ben dra
dar bia vi mo ir pro ble mų spren di mo ge bė ji mams ug dy ti.

Lie tu vo je, at si žvel giant į mi nė tus veiks nius, na cio na li nis 
pra di nio ug dy mo tu ri nys sis te min gai at nau ji na mas. 2015 m. 
pa tvir tin tas Pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra
mų ap ra šas. Na cio na li nį ug dy mo tu ri nį api brė žian čios ben
dro sios pra di nio ug dy mo pro gra mos pas ta ruo sius kar tus 
bu vo at nau jin tos 2003 m. ir 2008 m. (lie tu vių kal bos ug dy
mo pro gra ma – 2016 m., svei ka tos ir ly tiš ku mo ug dy mo bei 
ren gi mo šei mai – 2016 m., įsi ga lio ja 2017 m.). Šiuo me tu vėl 
ren gia ma si jas at nau jin ti. Tai gi svars to mi klau si mai, ko kia tu ri 

bū ti pra di nio ug dy mo tu ri nio struk tū ra ir ap im tis, kiek lai ko 
skir ti vie nų ar ki tų da ly kų ug dy mui(si) ir kt., do mi ma si ki tų ša
lių pa tir ti mi.

Pra di nis ug dy mas – pir mo ji for ma lio jo švie ti mo pa ko
pa. Dau gu mo je Eu ro pos ša lių pra di nio ug dy mo pro gra ma 
pra de da ma teik ti pen ke rių, še še rių ar sep ty ne rių me tų vai
kams, jos truk mė – nuo 4 iki 7 me tų, daž niau siai – 6 me tai. 
Dau gu ma vai kų prieš mo ky da mie si pa gal pra di nio ug dy
mo pro gra mą jau bū na da ly va vę iki mo kyk li nio ug dy mo 
pro gra mo se. Lie tu vo je nuo 2016 m. vie ne rių me tų truk mės 
prieš mo kyk li nio ug dy mo pro gra ma ta po pri va lo ma. Pra di
niu ug dy mu pa pras tai sie kia ma su teik ti tvir tą pa grin dą as
me ni nei ir so cia li nei rai dai, pa grin di nių ži nių sri čių pa ži ni
mui, pa dė ti pa si reng ti mo ky tis pa gal pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mą.

Kokių bendrųjų tikslų siekiama 
pradiniu ugdymu?

Pra di nio ug dy mo tu ri nį le mia ben drie ji šios ug dy mo pa ko
pos sie kiai. Lie tu vo je pra di nio ug dy mo tiks lus ir ug dy mo tu ri nį 
reg la men tuo ja šie na cio na li nio lyg mens do ku men tai:

•	 Pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ap ra šas (2015) nu sta to ben druo sius ug dy mo tiks lus, ug dy mo 
pro gra mos pa skir tį, ben dro jo ug dy mo to bu li ni mo kryp tis, api
brė žia mo ki nių ug dy mo(si) re zul ta tus, pro gra mos tu ri nį, nu ma
to pa grin di nius ug dy mo(si) pro ce so bruo žus, mo ky mo(si) ap
lin ką ir kt.;

•	 Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben dro sios pro gra
mos (2008) api brė žia na cio na li nį ug dy mo tu ri nį: ap ra šo nu ma
to mus mo ki nių mo ky mo si pa sie ki mus, pa tei kia re ko men duo
ja mas ug dy mo pro ce so gai res, nu ro do da ly kų tu ri nio ap im tį ir 
ap ra šo mo ki nių pa sie ki mų ly gių po žy mius;

•	 2017–2018 ir 2018–2019 moks lo me tų pra di nio ug
dy mo pro gra mos ben dra sis ug dy mo pla nas (2017) api brė
žia pro gra mos įgy ven di ni mo nuo sta tas, ku rio mis va do vau da
ma si mo kyk la ga li sa va ran kiš kai ir tiks lin gai, at si žvelg da ma į 
mo kyk los ben druo me nės po rei kius, pla nuo ti ir or ga ni zuo ti 
ug dy mą.

Pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra
še nu sta ty ta, kad pra di nio ug dy mo pro gra ma su da ro są ly gas 
bręs ti mo ki niui kaip as me ny bei, plė to ti po zi ty vius san ty kius 
su sa vi mi, ki tais žmo nė mis, so cia li ne, gam ti ne ir dau gia kul tū
re ap lin ka, įgy ti pa ži ni mo, mo kė ji mo mo ky tis, svei ka tos ir ki tų 
kom pe ten ci jų in te gralius prad me nis kaip to les nio sėk min go 
ug dy mo si prie lai dą. Ir ki to se Eu ro pos ša ly se ke lia mi pa na šūs 
ben drie ji pra di nio ug dy mo tiks lai – pa dė ti mo ki niams ug dy
tis in te lek ti nes, emo ci nes, so cia li nes ir fi zi nes ga lias, do ro vi
nes nuo sta tas. Ša ly se, ku rio se pra di nio ug dy mo truk mė pa na ši 
kaip Lie tu vo je, t. y. 4–5 me tai, ir pa gal šią pro gra mą ug do mi 
6–10 (11) me tų vai kai (pa vyz džiui, Vo kie ti jo je, Pran cū zi jo je, Ita
li jo je, Lich tenš tei ne), nu sa kant pra di nio ug dy mo tiks lus pa brė
žia mi šie as pek tai:

•	 ka dan gi pra di nis ug dy mas yra til tas tarp iki mo kyk li nio 
ug dy mo ir mo ky mo si pa gal aukš tes nio lyg mens švie ti mo pro
gra mas, jis tu ri su da ry ti są ly gas nuo sek liai per ei ti nuo ug dy mo
si žai di mų for ma iki mo kyk li nia me am žiu je prie sis te min go mo
ky mo si bū dų, ati tin kan čių in te lek ti nes, so cia li nes ir emo ci nes 
vy res nių vai kų ga lias;

•	 pra di nė je mo kyk lo je vi sa pu siš kai ug do ma vai ko as me
ny bė, ug do mos įvai rios kom pe ten ci jos, bet ypač svar bus vaid
muo ten ka ben drų jų skai ty mo, ra šy mo ir ma te ma ti nių ge bė
ji mų ug dy mui(si). Šie ge bė ji mai su tei kia pa ma tą ne tik įvai rių 
da ly kų mo ky mui si pra di nė se ir aukš tes nė se kla sė se, bet ir mo
ky mui si vi są gy ve ni mą;

•	 pra di nia me ug dy me svar bu at si žvelg ti į in di vi du a lius 
mo ki nių ug dy mo si po rei kius ir ga li my bes, pa dė ti jiems įveik ti 
sun ku mus, su ku riais su si du ria mo ky da mie si;

•	 pra di nis ug dy mas, kaip ir vi sas švie ti mas, ten ki na ir as
mens, ir vi suo me nės po rei kius – jis tu ri pa dė ti mo ki niui ug dy tis 
so cia li nes ir pi lie ti nes kom pe ten ci jas, in teg ruo tis vi suo me nė je, 
ku rio je vai kas au ga. 

Tai gi tiek Lie tu vo je, tiek ki to se Eu ro pos ša ly se pra di niu 
ug dy mu sie kia ma vi sa pu siš kai ug dy ti vai ko as me ny bę ten
ki nant es mi nius as mens ir vi suo me nės po rei kius. Glo ba li za
ci jos (lais vo as me nų ju dė ji mo, in ten sy vė jan čios kul tū rų są
vei kos ir kt.) tei kia mos ga li my bės ir iš ban dy mai ska ti na dau
giau dė me sio skir ti bendrų jų ver ty bi nių nuo sta tų ug dy mui.  
2015 m. Eu ro pos Są jun gos ša lių švie ti mo mi nist rai pa si ra šė 
de kla ra ci ją dėl pi lie tiš ku mo, lais vės, to le ran ci jos ir ne disk ri
mi na vi mo ver ty bi nių nuo sta tų ug dy mo stip ri ni mo. Šios ver
ty bi nės nuo sta tos ug dy ti nos nuo vai kys tės. Ki ta ver tus, pa ste
bi mas ir prie šin gas glo ba li za ci jos po vei kis ug dy mo tu ri niui: 
jis siau rė ja dau giau dė me sio ski riant prak ti niams įgū džiams 
ir leng viau pa ma tuo ja moms kom pe ten ci joms ug dy ti. At krei
pia mas dė me sys į su si rū pi ni mą ke lian čią ten den ci ją, kad dėl 
tarp tau ti nių ly gi na mų jų mo ki nių pa sie ki mų ty ri mų kon cen
truo jan tis į aukš tus su ga my ba su si ju sių dis cip li nų pa sie ki mus 
ug dy mo tu ri ny je ma žiau dė me sio ten ka eti nėms, mo ra li nėms 
ar so cia li nėms kom pe ten ci joms (Vai te kai tis J., 2016).

Ko mo ko si pra di nių kla sių mo ki niai 
ir kiek lai ko tam ski ria ma?

Ben drų jų pra di nio ug dy mo tiks lų ir kon kre čių ug dy mo(si) 
re zul ta tų sie kia ma mo kan tis tam tik rų da ly kų, or ga ni zuo jant 
ne for ma lio jo švie ti mo veik las, ku riant pa lan kią mo ky mo si ap
lin ką ir mo kyk los kul tū rą. 1 pav. pa teik ta in for ma ci ja apie tai, 
kiek na cio na li niu lyg me niu nu sta ty to mi ni ma laus mo ky mo si 

lai ko ten ka šioms ug dy mo sri tims: skai ty mui, ra šy mui ir li te ra
tū rai (mo ko mą ja kal ba), ma te ma ti kai, gam tos moks lams ir ki
toms kal boms. Pa tei kia ma in for ma ci ja ne apie da ly kus, o apie 
ug dy mo sri tis, nes da ly kai, ku rių mo ko ma si įvai rio se ša ly se, 
ski ria si. At kreip ti nas dė me sys, kad ap ta ria mas mi ni ma laus na
cio na li niu ly gmeniu re ko men duo ja mo lai ko pa skirs ty mas, to
dėl re a liai šioms sri tims ten kan čio lai ko da lis ga li bū ti šiek tiek 
ki to kia.
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1 pav. Minimalaus rekomenduojamo mokymosi laiko paskirstymas (proc.) ugdymo sritims pradinio ugdymo 
               lygmenyje Europos šalyse 2015–2016 m. m.

* Graikijoje a ir b – skirtingų tipų mokyklos.       Lankstus laiko paskirstymas.             Laiko proporcijos apskaičiuotos visam programos laikotarpiui.

Šaltinis: Recommended Annual Instruction Time in Fulltime Compulsory Education in Europe 2015/16. Eurydice
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Iš 1 pav. ma ty ti, kad gim to sios ir ki tų kal bų, ma te ma ti kos 
ir gam tos moks lų mo ky mui si ten ka dau giau nei pu sė mo ky
mo si lai ko. Di džiau sia jo da lis yra Kro a ti jo je, Pran cū zi jo je ir 
Liuk sem bur ge (70 proc. ir dau giau), ma žiau sia – Is lan di jo je ir 
Veng ri jo je (apie 50 proc.), Lie tu vo je – 63 proc. Ly gi nant at ski
roms ug dy mo sri tims nu ma ty tą lai ką ma ty ti, kad dau giau sia jo 
(nuo 15 proc. iki 37 proc.) ski ria ma skai ty mo, ra šy mo ir li te ra
tū ros mo ky mui si. Lie tu vo je šiai ug dy mo sri čiai ten ka 32 proc. 
lai ko, be veik dau giau siai Eu ro po je (dau giau tik Pran cū zi jo je). 
Ma te ma ti kos mo ky mui si ski ria ma nuo 12 proc. iki 27 proc. 
(Lie tu vo je – 20 proc.), gam tos moks lų – nuo 4 proc. iki 13 proc. 
(Lie tu vo je – 4 proc.), ki tų kal bų – nuo 2 proc. iki 18 proc. (Lie
tu vo je – 7 proc.) lai ko. 

Pra di nio ug dy mo pa ko po je at ski roms ug dy mo sri tims ten
kan čio lai ko da lis su si ju si su pra di nio ug dy mo truk me, ypač 
skai ty mo, ra šy mo ir li te ra tū ros sri ty je. Be veik vi so se ša ly se, ku

rio se pra di nis ug dy mas trun ka 4 ar 5 me tus, skai ty mo, ra šy mo 
ir li te ra tū ros mo ky mui si ski ria ma ne ma žiau kaip ket vir ta da lis 
mo ky mo si lai ko (ma žiau tik Ser bi jo je ir Ma ke do ni jo je). O ša ly se, 
ku rio se pra di nio ug dy mo truk mė – 6 ar 7 me tai, tiek (ne ma žiau 
kaip ket vir ta da lis) mo ky mo si lai ko šiai ug dy mo sri čiai ski ria ma 
ge ro kai re čiau (tik 5 iš 18 ša lių, ku rio se nu sta ty tas mi ni ma lus 
skai ty mo, ra šy mo ir li te ra tū ros mo ky mui si ski ria mas lai kas).

1 len te lė je pa tei kia ma pa vyz džių, ro dan čių pra di nio ug dy
mo da ly kų įvai ro vę. Ma ty ti, kad pra di nių kla sių mo ki niai įvai
rio se ša ly se mo ko si pa na šių da ly kų, bet yra ir skir tu mų. Pa vyz
džiui, gam tos ir so cia li nių moks lų ga li bū ti mo ko ma si at ski rai 
ar ba jie su jun gia mi į vie ną da ly ką. In teg ruo tai ar at ski rai ga li 
bū ti mo ko ma si vi zu a lių jų me nų ir rank dar bių, tech no lo gi jų. 
Šios ana li zės sky re ly je apie skait me ni nio raš tin gu mo ug dy mą 
pa tei kia ma pa vyz džių, ku rio se ša ly se kaip at ski ro da ly ko mo
ko ma si IKT.

1 lentelė. Dalykų, kurių mokosi pradinių klasių mokiniai, pavyzdžiai

Lie tu va Austrija Latvija Estija

Da ly kai, ku rių mo ko ma si 
1–4 kla sė se:
do ri nis ug dy mas (ti ky ba ar ba 
eti ka)
lie tu vių kal ba (gim to ji)
gim to ji kal ba (bal ta ru sių, 
len kų, ru sų, vo kie čių)*
lie tu vių kal ba (vals ty bi nė)*
už sie nio kal ba 
ma te ma ti ka
pa sau lio pa ži ni mas
dai lė ir tech no lo gi jos
mu zi ka
kū no kul tū ra

* Mo kyk lo se, ku rio se mo ko
ma tau ti nės ma žu mos kal ba

Dalykai, kurių mokomasi 
1–4 klasėse:
ti ky ba
vie to vės is to ri ja, ge og ra fi ja ir 
bio lo gi ja
vo kie čių kal ba (skai ty mas, 
ra šy mas)
ma te ma ti ka
mu zi ka
me nai
tech ni niai / teks ti lės dar bai 
(angl. crafts)
fi zi nė veik la, spor tas
už sie nio kal ba*
sau gu mas ke ly je**

* 1–2 kla sė se in teg ruo ja ma į 
ki tus da ly kus
** 10 val. per me tus 

Da ly kai, ku rių mo ko ma si 
1–3 kla sė se:
lat vių kal ba
už sie nio kal ba
ma te ma ti ka
gam tos moks lai
so cia li niai moks lai
eti ka / krikš čio ny bės įva das
dar bai (angl. crafts)
spor tas
mu zi ka
vi zu a lie ji me nai

Dalykai, kurių mokomasi 
1–3 klasėse:
es tų ar ki ta mo ko mo ji kal ba
es tų kaip ant ro ji kal ba*
už sie nio kal ba
ma te ma ti ka
gam tos moks lai
as me ny bės, so cia li nis ir 
svei ka tos ug dy mas
mu zi ka
me nas
fi zi nis ug dy mas
rank dar biai ir na mų
eko no mi ka, tech no lo gi jos
ti ky ba**

* Mo kyk lo se, ku rio se 
mo ko ma ne es tų kal ba
** Pa si ren ka ma sis da ly kas

Šaltiniai: 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas; Eurydice

Eu ry di ce pa tei kia ma in for ma ci ja apie Eu ro pos ša ly se pas ta
ruo ju me tu vyk do mas re for mas at sklei džia, kad da ly kų mo ky
mo sri ty je vyks ta to kie po ky čiai: anks ti na mas ar ki taip stip ri na
mas už sie nio kal bų mo ky mas, dau giau mo ky mo si lai ko ski ria
ma gim to sios kal bos, ma te ma ti kos mo ky mui ir kt.:

•	 Da ni jo je vyk dant ben dro jo ug dy mo mo kyk lų, vyk dan
čių pra di nį ir pa grin di nį ug dy mą, re for mą, pa di din tas da nų 
kal bos ir ma te ma ti kos pa mo kų skai čius, su stip rin tas už sie nio 
kal bos mo ky mas – jos pra dė ta mo ky ti nuo 2 kla sės (anks čiau 
mo ky ta nuo 4 kla sės). Da ni jo je la bai pail gė jo ir re ko men duo ja
mas mi ni ma lus me ti nis mo ky mo si lai kas, t. y. ben dras vi sų da
ly kų mo ky mui si skir tas lai kas.

•	 Lat vi jo je taip pat pa anks tin ta už sie nio kal bos mo ky mo 
pra džia (nuo 2014 m. jos mo ko ma si jau pir mo je kla sė je), stip ri
na mas skait me ni nio raš tin gu mo ug dy mas (iš sa miau apie tai ra
šo ma ana li zės sky re ly je apie skait me ni nio raš tin gu mo ug dy mą).

•	 Už sie nio kal bos mo ky mas stip ri na mas ir Por tu ga li jo je 
bei Ny der lan duo se. Por tu ga li jo je pri va lo ma mo ky tis an glų 
kal bos, pri va lo mas jos mo ky ma sis pa anks tin tas. Nuo 2015–
2016 m. m. an glų kal bos mo ko ma si nuo 3 kl. Anks čiau vi so se 
mo kyk lo se jos bu vo pri va lo ma mo ky ti nuo 5 kl., ta čiau mo
kyk los, tu rin čios kva li fi kuo tų pe da go gų, ga lė jo į sa vo ug dy mo 
tu ri nį įtrauk ti anks ty ves nį an glų kal bos mo ky mą (to kiu at ve ju 

mo ki niams šis da ly kas tap da vo pri va lo mas). Ny der lan duo
se už sie nio kal bos mo ky mas stip ri na mas ne ski riant dau giau 
dė me sio už sie nio kal bos da ly kui, bet su tei kiant ga li my bę pra
di nėms mo kyk loms už sie nio kal bą (an glų, vo kie čių ar pran cū
zų) pa da ry ti mo ko mą ja kal ba. Nuo 2015 m. 15 proc. mo ky mo si 
lai ko ga li bū ti ski ria ma įvai rių da ly kų (pa vyz džiui, is to ri jos, kū
no kul tū ros) mo ky mui už sie nio kal ba. Šis spren di mas pri im tas 
at si žvel giant į tė vų ir mo kyk lų pa gei da vi mą vai kų ug dy mui 
su teik ti dau giau tarp tau tiš ku mo, įvai ro vės, su ma žin ti jo reg la
men ta vi mą. Be to, šis spren di mas pa grįs tas po zi ty via pra di nių 
mo kyk lų, at li ku sių už sie nio kal bos kaip mo ko mo sios kal bos 
eks pe ri men tą, pa tir ti mi.

•	 Šve di jo je pa laips niui di di na mas ma te ma ti kos mo ky
mui si ski ria mų va lan dų skai čius.

•	 Slo va ki jo je pa laips niui at nau ji nant 1–5 kla sių mo ki
nių ug dy mo pro gra mas stip ri na mas gam tos moks lų mo ky mas 
(ski ria ma dau giau mo ky mo si lai ko) ir tech no lo gi nis mo ki nių 
ug dy mas. Kal bų mo ky mo si sri ty je pa brė žia mas gim to sios ar ba 
mo ko mo sios kal bos ge bė ji mų stip ri ni mas (gim to sios ar ba mo
ko mo sios kal bos da ly kui ski ria ma dau giau mo ky mo si lai ko), o 
sie kiant už tik rin ti op ti ma lų funk ci nį pra di nių kla sių mo ki nių 
raš tin gu mą, stip ri na mas ne tik slo va kų kal bos, bet ir ma te ma
ti kos mo ky mas.
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•	 Suo mi jo je at nau jin tas ug dy mo tu ri nys re mia si sam
pra ta, kad ug dy mo pro ce se la bai svar bu tei gia mos emo ci jos, 
mo ki nių ir mo ky to jų, mo ki nių tar pu sa vio ben dra vi mas ir ben
dra dar bia vi mas, kū ry bin gu mas. At nau jin ta me ug dy mo tu ri ny
je dau giau lai ko skir ta me nų, dar bų, is to ri jos ir pi lie ti niam ug dy
mui.

Šiuo se po ky čiuo se ga li ma įžvelg ti ben drą kryp tį, ku rią le
mia Eu ro pos Są jun gos lyg me niu pa brė žia ma ben drų jų kom pe

ten ci jų ug dy mo svar ba. Ben dro sios kom pe ten ci jos – tai nuo
sta tos, su pra ti mas ir ge bė ji mai, bū ti ni as me ny bės sa vi raiš kai, 
bū si mai pro fe si nei kar je rai ir ak ty viam da ly va vi mui vi suo me
nės gy ve ni me. Vie nos kom pe ten ci jos (pa vyz džiui, ko mu ni ka vi
mas gim tą ja ir už sie nio kal ba, ma te ma ti nis raš tin gu mas ir kt.) 
sie ja mos su „tra di ci niais“ da ly kais, o ki tos (pa vyz džiui, mo kė ji
mas mo ky tis, ini cia ty vu mas, kū ry bin gu mas ir kt.) yra svar bios 
įvai rioms mo ky mo si ir gy ve ni mo sri tims.

Kaip pra di nė se kla sė se ug do mas 
skait me ni nis raš tin gu mas?

At nau ji nant ug dy mo tu ri nį svar bu at si žvelg ti į itin spar čiai 
kin tan tį skait me ni nių tech no lo gi jų pa sau lį, be si ple čian čias ga
li my bes pa nau do ti jas kas die nė je veik lo je ir ug dy mo pro ce se. 
Mo kyk lai ky la už da vi nys veiks min gai pa dė ti mo ki niams įsi lie ti 
į ži nių vi suo me nę, skait me ni nių tech no lo gi jų pa sau lį, at ei ty je 
tap ti ne tik jų nau do to jais, bet ir kū rė jais. Kaip šių tiks lų sie kia
ma pra di nė se kla sė se?

Api ben dri nus įvai rio se ša ly se tai ko mus skait me ni nio raš
tin gu mo ug dy mo bū dus, ga li ma iš skir ti tris pa grin di nius mo
de lius: IKT in teg ruo ja mos į ki tų da ly kų ug dy mo tu ri nį; IKT kaip 
at ski ras da ly kas; in for ma ti ka (kom piu te rių moks las) kaip at ski
ras da ly kas (2 pav.). Vi si šie mo de liai yra tai ko mi ne tik aukš tes
nė se ben dro jo ug dy mo pa ko po se, bet ir pra di nia me ug dy me. 
Tre čia sis – in for ma ti kos kaip at ski ro da ly ko – mo de lis pra di
nia me ug dy me ne daž nas, bet yra ša lių, ku rio se svars to mos šio 
mo de lio tai ky mo ga li my bės. At krei pia mas dė me sys, kad orien
tuo jan tis tik į nau do ji mą si IKT mo ki niai ne gau na pa ska tų do
mė tis pro gra ma vi mu ir mo de lia vi mu. O bū tent šie ge bė ji mai 
XXI am žiu je da ro si vis ak tu a les ni.

2 pav. Pagrindiniai skaitmeninio raštingumo ugdymo modeliai pradiniame ugdyme

Skaitmeninio raštingumo ugdymo modeliai

IKT kaip atskiras dalykas

Dažniausiai šis dalykas būna 
skirtas bendram kompiuteri
niam raštingumui ugdyti, mo
kyti naudotis populiariausiomis 
programomis (teksto kūrimo, 
pristatymų rengimo, piešimo), 
informacijos paieškos sistemo
mis ir pan. Modelio trūkumas –
neskatinamas IKT integravimas į 
kitus dalykus.

Integruotas IKT ugdymas

IKT integruojamos į įvairių daly
kų mokymąsi ir padeda siekti jų 
mokymosi ir bendrųjų ugdymo 
tikslų, kurti tarpdalykinius ryšius. 
IKT įvairiai taikomos kaip moky
mosi, motyvavimo priemonė. 
Modelio įgyvendinimo sėkmę 
lemia mokytojų skaitmeninis raš
tingumas ir gebėjimas ugdyti šią 
mokinių kompetenciją.

Informatika (kompiuterių 
mokslas ar kt.) kaip atskiras 

dalykas

Tai gana naujas modelis, kurio 
tikslai platesni nei antrojo mode
lio. Ugdomas ir informatikos pa
grindų supratimas, skaitmeninio 
raštingumo, problemų sprendi
mo, duomenų tvarkymo ir kiti 
gebėjimai. 

Šaltinis: ICT in Primary Education. UNESCO, 2012

Pa vyz džiui, Jung ti nė je Ka ra lys tė je (An gli jo je) na cio na li nia
me pra di nio ug dy mo tu ri ny je nuo 2014 m. vie to je in for ma ci
nių ir ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų da ly ko at si ra do kom piu te
ri jos da ly kas (angl. Com pu ting). Šio po ky čio es mė – ne da ly ko 
pa va di ni mo, o jo tu ri nio pa si kei ti mas. Prieš re for mą at li kus IKT 
ug dy mo mo kyk lo se ver ti ni mą, pa da ry ta iš va da, kad nors in for
ma ci nių ir ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų da ly ko tu ri nys ga lė jo 
bū ti in ter pre tuo ja mas pla čiai, tei kė ga li my bių su do min ti mo
ki nius kom piu te ri ja, ta čiau dau ge liui mo ki nių jis bu vo nuo bo
dus, daž niau siai mo ki niai įgy da vo tik ben druo sius ge bė ji mus 
nau do tis kom piu te riu. Nau jo jo da ly ko (kom piu te ri jos) pro gra
ma pa reng ta ben dra dar biau jant su šio sek to riaus spe cia lis tais, 
jo je pa brė žia mas ben drų jų mąs ty mo ge bė ji mų, kū ry bin gu mo 
ir prak ti nių pro gra ma vi mo ge bė ji mų ug dy mas.

Pa na šaus po bū džio re for ma vyk do ma ir Lat vi jo je. Sie kiant 
pa dė ti mo ki niams įgy ti vis svar bes nius ne tik nau do ji mo si 
kom piu te riu įgū džius, bet ir pro gra ma vi mo pa grin dus, ku ria
ma nau ja skait me ni nio raš tin gu mo ug dy mo pro gra ma, skir ta 

1–9 kla sėms. Nuo 2015–2016 m. m. ku ria mos ir iš ban do mos 
ke le tas skait me ni nio raš tin gu mo ug dy mo pro gra mų, skir tų 
įvai rioms kla sėms ar jų gru pėms. Nuo 2018–2019 m. m. šią nau
jo vę nu ma to ma įgy ven din ti mo kyk lo se. Tei gia ma, kad ug dant 
skait me ni nį raš tin gu mą iki šiol bu vo orien tuo ja ma si į nau do ji
mą si IKT, o at ei ty je dau giau dė me sio nu ma to ma skir ti al go rit
mi niam mąs ty mui, pro gra ma vi mo ir ki tiems įgū džiams ug dy ti.

Lie tu vo je in for ma ci nių tech no lo gi jų ge bė ji mų ug dy mas in
teg ruo ja mas į ki tas ug dy mo sri tis. Šie ge bė ji mai ga li bū ti ug do mi 
per vi sų da ly kų pa mo kas ir įvai rio je veik lo je po pa mo kų. IKT ge
bė ji mai in teg ruo tai ug do mi ir Slo vė ni jo je, Da ni jo je, Bel gi jo je. Slo
vė ni jo je IKT ge bė ji mų ug dy mas yra įtrauk tas į ke lių pri va lo mų jų 
da ly kų tu ri nį. Da ni jo je in for ma ci nės tech no lo gi jos vi so se kla sė se 
tu ri bū ti in teg ruo ja mos į vi sų pri va lo mų jų ir pa si ren ka mų jų da
ly kų tu ri nį. Bel gi jos fla man dų ben druo me nės pra di nio ug dy mo 
sis te mo je IKT – vie na iš tri jų tarp da ly ki nio ug dy mo sri čių (ki tos 
sri tys – mo ky ma sis mo ky tis ir so cia li niai įgū džiai). IKT kaip at ski ro 
da ly ko nuo 1 kla sės mo ko ma Grai ki jo je, nuo 3 kla sės – Slo va ki jo je.
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Ko kių yra ga li my bių lanks čiai 
pa skirs ty ti mo ky mo si lai ką ir 
pa si rink ti da ly kus? 

Dau ge ly je Eu ro pos ša lių mo ky mo si lai ko pa skirs ty mas da
ly kams ir kla sėms yra ga na griež tai reg la men tuo ja mas na cio na
li niu lyg me niu. Ta čiau kai ku rio se ša ly se na cio na li nio lyg mens 
reg la men ta vi mas yra lanks tes nis ir sa vi val dy bės ar mo kyk los 
tu ri tei sę pri im ti spren di mus dėl mo ky mo si lai ko pa skirs ty mo. 
Tai tei kia ga li my bę ug dy mo pro ce są ge riau pri tai ky ti mo ki nių ir 
jų tė vų, mo kyk los ir vie tos ben druo me nės po rei kiams.

Vie nais at ve jais na cio na li niu lyg me niu da ly kui nu sta to mas 
ke le rių me tų lai ko tar piui ski ria mas lai kas, o vie tos (sa vi val dy
bės) ar mo kyk los lyg me niui pa lie ka ma tei sė jį pa skirs ty ti kiek
vie niems mo ky mo si me tams (at ski roms kla sėms). Tai va di na
ma lanks čiu ver ti ka liuo ju mo ky mo si lai ko pa skirs ty mu. Ki tais 
at ve jais nu sta to ma, kiek mo ky mo si lai ko tam tik ro je kla sė je 
ski ria ma da ly kų gru pei, o sa vi val dy bė ar mo kyk la ga li jį pa skirs

ty ti kon kre tiems da ly kams. Tai lanks tus ho ri zon ta lu sis lai ko pa
skirs ty mas.

Lie tu vo je pra di nio ug dy mo lyg me ny je tai ko mas lanks tus 
ver ti ka lu sis mo ky mo si lai ko pa skirs ty mas. Ben dra ja me ug dy
mo pla ne nu ro dy tas da ly kui ski ria mų ug dy mo va lan dų skai čius 
ket ve riems me tams, o mo kyk la ga li pa si rink ti įvai rius ug dy mo 
va lan dų pa skirs ty mo va rian tus. Iš 3 pav. ma ty ti, kad lanks tus 
ver ti ka lu sis lai ko pa skirs ty mas tai ko mas ir gre ti mo se ša ly se 
Es ti jo je ir Len ki jo je, Šiau rės Eu ro pos ir kai ku rio se ki to se ša ly
se. Na cio na li nio lyg mens mo ky mo si lai ko reg la men ta vi mas ir 
sa vi val dy bei ar mo kyk lai su tei kia mos ga li my bės jį kon kre tin ti 
ski ria si. Vie nais at ve jais, pa na šiai kaip Lie tu vo je, na cio na li niu 
lyg me niu nu sta to mas da ly kui skir tų va lan dų skai čius vi sam 
pra di nio ug dy mo lai ko tar piui (pa vyz džiui, Ny der lan duo se – 6 
me tams, Nor ve gi jo je kai ku riems da ly kams – 7 me tams). Ki tais 
at ve jais – 2–3 me tų lai ko tar piams (pa vyz džiui, Es ti jo je, Len ki jo
je). O štai Šve di jo je na cio na li niu lyg me niu nu sta ty tas tik vi sam 
pri va lo mo jo mo ky mo si lai ko tar piui (9 me tams) įvai riems da ly
kams skir tas mo ky mo si lai kas.

3 pav. Lanks tus mo ky mo si lai ko pa skirs ty mas ir da ly kų pa si rin ki mas pra di nia me ug dy me 2015–2016 m. m.
       Lanks čiai pa skirs to mo mo ky mo si lai ko da lis (proc.)

* Grai ki jo je a ir b – skir tin gų ti pų mo kyk los.

Šaltinis: Re com men ded An nu al In struc tion Ti me in Fullti me Com pul so ry Edu ca tion in Eu ro pe 2015/16. Eu ry di ce

Lanks tus ho ri zon ta lu sis lai ko pa skirs ty mas – kai sa vi val dy
bė ar mo kyk la pa skirs to at ski riems da ly kams ke lių da ly kų mo
ky mui vie ne riems me tams nu ma ty tą lai ką – tai ko mas Bel gi jo je, 
Ita li jo je, Ny der lan duo se ir kt. Iš 3 pav. ma ty ti, kad kai ku rio se ša
ly se lanks čiai (tiek ho ri zon ta liuo ju, tiek ver ti ka liuo ju bū du) ga li
ma pa skirs ty ti vi są mo ky mo si lai ką, ki tur – tik jo da lį. Pa vyz džiui, 
Ny der lan duo se na cio na li niu lyg me niu nu sta ty tas tik mi ni ma
lus vi sam pra di nio ug dy mo lai ko tar piui vi sų da ly kų mo ky mui si 
skir tas lai kas, o mo kyk los jį pa skirs to kla sėms ir da ly kams. 

Lanks tu mo prin ci pas yra tai ko mas ne tik lai ko pa skirs ty
mui, bet ir da ly kų pa si rin ki mui. Kal ba ma apie at ve jus, kai sa
vi val dy bė ar mo kyk la ga li pa si rink ti, ku riam da ly kui skir ti na

cio na li niu lyg me niu nu ma ty tą mo ky mo si lai ką (na cio na li niu 
lyg me niu ga li bū ti nu sta ty tas ir są ra šas da ly kų, iš ku rių ga li ma 
rink tis). Tai gi sa vi val dy bė ar mo kyk la pa si ren ka da ly ką (pa si
rink ti bū ti na), o mo ki niai pri va lo jo mo ky tis. Iš 3 pav. ma ty ti, 
kad rink tis da ly ką Eu ro pos ša ly se ga li ma re čiau nei lanks čiai pa
skirs ty ti mo ky mo si lai ką.

Kai ku rio se Eu ro pos ša ly se (Jung ti nė je Ka ra lys tė je – An
gli jo je ir Ško ti jo je, Švei ca ri jo je) vie tos ar mo kyk los lyg me niui 
su tei kia ma ga li my bė itin lanks čiai pa skirs ty ti mo ky mo si lai ką  
(žr. 3 pav.). Pa vyz džiui, Ško ti jo je nė ra nu sta ty ta, kiek mo ky mo
si lai ko rei kė tų skir ti įvai rioms ug dy mo tu ri nio sri tims, iš sky rus 
tai, kad 2 val. per sa vai tę tu ri bū ti ski ria ma fi zi niam ug dy mui.

Kaip ku ria mas na cio na li nis 
ug dy mo tu ri nys? 

Įvai rių ša lių na cio na li nio ug dy mo tu ri nio san da rą, reg la
men tuo ja mus da ly kus pir miau sia le mia spren di mas, kiek at
sa ko my bės už ug dy mo tu ri nį ten ka na cio na li niam lyg me niui, 

kiek – vie tos, mo kyk los lyg me nims. Eu ry di ce tei kia mos in for
ma ci jos apie Eu ro pos ša lių ug dy mo tu ri nį ana li zė at sklei dė na
cio na li nio ug dy mo tu ri nio kon stra vi mo pa na šu mų ir skir tu mų. 
Ben dra tai, kad na cio na li niu lyg me niu nu sta to mi ben drie ji ug
dy mo tiks lai, t. y. ug dy ti nos mo ki nių kom pe ten ci jos. Taip pat 
pa aiš kė jo, kad na cio na li nio lyg mens ug dy mo tu ri nio do ku
men tuo se vis dau giau dė me sio ski ria ma nu ma to miems ug dy
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mo si re zul ta tams (mo ki nių pa sie ki mams) ap ra šy ti. Ši ten den ci
ja bū din ga ir Eu ro pos Są jun gos lyg me niui: Eu ro pos Są jun gos 
švie ti mo do ku men tus ana li za vę moks li nin kai tei gia, kad juo se 
vis ma žiau pa brė žia ma in dė lio (t. y. pro gra mų tu ri nio, me to dų, 
prie mo nių) svar ba ir vis la biau – ug dy mo(si) re zul ta tų svar ba 
(Iki mo kyk li nio, prieš mo kyk li nio ir pra di nio ug dy mo tu ri nio pro
gra mų der mės ty ri mas, 2012).

Ki ti ug dy mo tu ri nio ele men tai na cio na li niu lyg me niu 
reg la men tuo ja mi įvai riai. Vie no se ša ly se nu sta to mi mo ky mo 

da ly kai, iš sa miai api bū di na ma jų pa skir tis ir tu ri nys, ki to se nu
sta to mos tik ug dy mo sri tys, o ug dy mo tu ri nio kon kre ti ni mas 
orien tuo jan tis į lau kia mus re zul ta tus pa ti kė tas vie tos ir mo
kyk los lyg me niui. Dau giau sia lais vės mo kyk lai ir mo ky to jui 
pa lie ka ma ren kan tis ug dy mo me to dus ir prie mo nes, ta čiau 
pa tei kia ma šios sri ties re ko men da ci jų. 2 len te lė je pa teik ta 
na cio na li niu lyg me niu reg la men tuo ja mo ug dy mo tu ri nio pa
vyz džių, ku riuo se at si sklei džia orien ta vi ma sis į ug dy mo(si) re
zul ta tą.

2 lentelė. Ug dy mo tu ri nio reg la men ta vi mo na cio na li niu lyg me niu pa vyz džiai

Es
 ti

 ja

Nacionaliniu lygmeniu nustatant pagrindinio ugdymo (1–9 klasės) turinį, aprašytos ugdymą grindžiančios 
vertybės, mokyklos tikslai, ugdytinos mokinių kompetencijos (bendrosios ir dalykų sričių), apibūdinta, koks turėtų 
būti ugdymo(si) procesas, kokia psichologinė, socialinė ir fizinė aplinka. Pabrėžiama bendrųjų kompetencijų ugdymo 
svarba. Jų ugdymas aptariamas ir bendrojoje nacionalinį ugdymo turinį nustatančio dokumento dalyje, ir kiekvienos 
ugdymo srities (kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, matematikos, gamtos mokslų ir kt.) programose. Ugdymo sričių 
programose pirmiausia apibūdinami bendrieji ugdymo srities tikslai, siekiamas rezultatas baigus pagrindinį ugdymą, 
integraciniai ryšiai su kitomis ugdymo sritimis, tarpdalykinių temų (mokymasis visą gyvenimą ir karjeros planavimas, 
aplinka ir darnus vystymasis ir kt.) mokymasis, ugdymo planavimo ir organizavimo, vertinimo principai, ugdymo 
aplinka. Paskui pateikiamos dalykų programos, kuriose nustatyti tikslai, aprašyti mokymosi rezultatai baigus kiekvieną 
pakopą (1–3, 4–6 ir 7–9 klases) ir kaip (kokia turinio apimtimi, kokiomis veiklomis) juos pasiekti.

Šal ti niai: Na tio nal cur ri cu la for ba sic scho ols 2014; Eu ry di ce
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Na cio na li niu lyg me niu nu sta to mos mo kyk los ver ty bės, tiks lai ir ug dy mo gai rės (mo ki nių at sa ko my bė, mo kyk los 
ben dra dar bia vi mas su šei ma, mo ki nių ver ti ni mas, mo kyk los va do vo at sa ko my bė ir kt.). Tiks lai yra dve jo pi: siek ti ni ir 
bū ti ni pa siek ti. Pir mie ji nu sa ko mo kyk los veik los ir ug dy mo ko ky bės to bu li ni mo kryp tį, o ant rie ji nu sta to mi ni ma lius 
rei ka la vi mus mo ki nių pa sie ki mams bai giant mo kyk lą.

Na cio na li niu lyg me niu pa reng to se da ly kų pro gra mo se api bū di na mas ben dra sis kiek vie no da ly ko tu ri nys (pa pras
tai 1–3, 4–6 ir 7–9 me tams) ir nu sta to mi siek ti ni tiks lai bei rei ka la vi mai mo ki nių pa sie ki mams bai giant 3 (pri im ti nas 
pa sie ki mų ly gis), 6 ir 9 (pa sie ki mai pa gal ly gius) mo ky mo si me tus. Nu ro do mi pen ki pa sie ki mų ly giai; trims iš jų pa
sie ki mai ap ra šy ti iš sa miai, o dėl dvie jų tar pi nių pa žy mė ta, kad jie bū na pa siek ti ta da, kai pa siek ti vi si že mes nio ly gio 
rei ka la vi mai ir iš da lies – aukš tes nio. Ug dy mo me to dų ir prie mo nių tai ky mas ug dy mo pro ce se na cio na li niu lyg me niu 
ne reg la men tuo ja mi.

Šal ti niai: Cur ri cu lum for the com pul so ry scho ol, pres cho ol class and the lei su reti me cen tre 2011; Eu ry di ce
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Na cio na li niu ug dy mo tu ri niu, skir tu meist riš ku mui ug dy ti (angl. Cur ri cu lum for Ex cel len ce, CfE), nu sa ko ma nuo sek li 
3–18 me tų vai kų ir jau nuo lių ug dy mo sis te ma. Nu ro do mos pen kios ug dy mo pa ko pos, tik apy tiks liai sie ja mos su mo ki
nių am žiu mi, t. y. tam tik rą pa ko pą ga li pa siek ti įvai raus am žiaus mo ki niai. 

CfE api bū di na mi pa grin di niai ug dy mo tiks lai (ug dy ti nos kom pe ten ci jos), mo ky mo si pa tir tys ir siek ti ni re zul ta tai. 
Ug dy mo tu ri nys su skirs ty tas į aš tuo nias sri tis, be to, iš skir tos trys ho ri zon ta lio sios ug dy mo sri tys, už ku rias at sa kin gi vi si 
pe da go gai. CfE api brė žia ma kiek vie nos ug dy mo sri ties pa skir tis, veiks min go mo ky mo ir mo ky mo si, ver ti ni mo bruo žai, 
ry šiai su ki to mis sri ti mis ir kt. Kiek vie no je sri ty je taip pat ap ra šy tos mo ky mo si pa tir tys ir re zul ta tai, at sklei džian tys pa
žan gą per ei nant iš vie nos ug dy mo pa ko pos į ki tą. 

Na cio na li niu lyg me niu nu sta ty to ug dy mo tu ri nio pa skir tis – pa teik ti ne cen tra li zuo tą mo de lį, ku ris bū tų tai ko mas 
vi so je ša ly je, o ug dy mo tu ri nio pla na vi mo vie tos, mo kyk los ir kla sės lyg me niu gai res.

Šal ti niai: Cur ri cu lum for Ex cel len ce. Ex pe rien ces and out co mes for all cur ri cu lum are as; Eu ry di ce

Eu ry di ce in for ma ci ja at sklei džia, kad pas ta ruo ju me tu Eu
ro pos ša ly se (pa vyz džiui, Če ki jo je, Len ki jo je, Mal to je) vyk do
mos re for mos su tei kia dau giau lais vės ir at sa ko my bės vie tos ir 
mo kyk los lyg me niui ku riant ug dy mo tu ri nį. Tarp tau ti nio pen
kio lik me čių ty ri mo PI SA 2015 m. duo me ni mis, to se ša ly se, kur 
mo kyk loms (di rek to riams, mo ky to jams) su teik ta dau giau at sa
ko my bės už ug dy mo tu ri nį, mo ki niai pa sie kia aukš tes nius re
zul ta tus.

Sie kiant ska tin ti kon kre tin ti ug dy mo tu ri nį vie tos ir (ar) 
mo kyk los lyg me niu ir už tik rin ti jo ko ky bę svar bi na cio na li
nio lyg mens pa gal ba ir op ti ma lus ug dy mo pro gra mų kū ri mo 
pla nas (ter mi nų nu ma ty mas). Pa vyz džiui, Suo mi jo je pas ta rą jį 
kar tą at nau jin to na cio na li nio ug dy mo tu ri nio kon kre ti ni mui 
švie ti mo tei kė jo (pa pras tai – sa vi val dy bės) ir (ar) mo kyk los 
lyg me niu skir ti dve ji me tai – 2014 m. at nau jin tas na cio na li nis 
ug dy mo tu ri nys mo kyk lo se pra dė tas įgy ven din ti 2016 m. Per 
tuos dve jus me tus švie ti mo tei kė jai ir mo kyk los ana li za vo na

cio na li nį ug dy mo tu ri nį, svars tė, kaip jį įgy ven dins. Ško ti jo je 
kaip pa gal ba vie tos ir mo kyk los lyg mens ug dy mo tu ri nio kū
rė jams pa tei kia ma daug įvai rios re ko men da ci nės me džia gos, 
ug dy mo tu ri nį kur ti pa de da dis ku si jos ir da li ji ma sis pa tir ti mi 
pro fe si niuo se tin kluo se, dar bo gru pė se ir kon fe ren ci jo se.

Ku riant na cio na li nį ug dy mo tu ri nį sten gia ma si, kad pra
di nis ug dy mas de rė tų su iki mo kyk li niu ug dy mu ir su aukš tes
nė mis ug dy mo pa ko po mis. To sie kia ma nuo sek liai ap ra šant 
mo ki nių pa sie ki mų rai dą nuo iki mo kyk li nio am žiaus iki pa aug
lys tės (kaip Ško ti jos pa vyz dy je) ar įvai rio se ug dy mo pa ko po se 
nu sta tant tas pa čias ug dy mo tu ri nio sri tis. Pas ta ra sis prin ci pas 
tai ko mas Bel gi jo je (fla man dų ben druo me nė je), kur iki mo kyk
li nio ir pra di nio ug dy mo tu ri nys su skirs ty tas į tas pa čias sri tis, 
iš sky rus pran cū zų kal bą, nes jos iki mo kyk li niais me tais ne si mo
ko ma. Moks li nin kai pa brė žia, kad vi sų ug dy mo pa ko pų der mė 
bus už tik rin ta, jei jų dė me sio cen tre bus vai kas, jo ge ro vė ir 
as me ny bės rai da. Kal bant apie iki mo kyk li nio ir pra di nio ug
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dy mo der mę, pa brė žia mas vi su mi nis po žiū ris į vai ko so cia li nę, 
pa žin ti nę ir emo ci nę rai dą, ug dy mo sri tys iš ski ria mos tik są ly
giš kai (Iki mo kyk li nio, prieš mo kyk li nio ir pra di nio ug dy mo tu ri nio 
pro gra mų der mės ty ri mas, 2012). Tai gi pra di nio ug dy mo ir ki tų 

ug dy mo pa ko pų der mę už tik ri na sis te min gas, vi sas ug dy mo 
pa ko pas ap iman tis ug dy mo tu ri nys, ku rio dė me sio cen tre – 
vai ko as me ny bės rai da.
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