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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 

AUP Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra 

ES Europos Sąjunga 

BVP Bendrasis vidaus produktas 

ŠRV Šiaurės Reinas-Vestfalija 

AKM Atvirasis koordinavimo metodas 

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

TMVP Tarptautinė moksleivių vertinimo programa 
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SANTRAUKA 

Bendra informacija 
Visose ES valstybėse narėse visiems vaikams be išimties iki privalomojo mokyklinio 
amžiaus teikiamos tam tikros ankstyvojo ugdymo ir priežiūros (AUP) paslaugos. Teikiant 
šias paslaugas, tradiciškai siekiama sukurti paskatas moterims patekti į darbo rinką. ES 
valstybės narės vis labiau stengiasi ne tik užtikrinti pakankamų įgūdžių įgijimą visiems 
vaikams, bet ir rūpinasi AUP teikėjų paslaugų kokybe. AUP paslaugos vis dažniau laikomos 
svarbiu pirmuoju būsimo vaikų ugdymo proceso žingsniu. Iš esmės vaikų gyvenimo kokybė 
iki privalomojo mokyklinio amžiaus lemia, kaip jiems ateityje seksis mokytis. Švietimo ES 
valstybėse narėse kokybė labai svarbi stiprinant ES ekonomikos konkurencingumą, 
mokyklose dirbama su ateinančiais jose mokytis vaikais. Europos Komisija taip pat mano, 
kad ankstyvasis ugdymas ir priežiūra yra labai svarbus pagrindas užtikrinant sėkmingą 
mokymąsi visą gyvenimą, socialinę integraciją, asmeninį tobulėjimą ir vėlesnį gebėjimą 
įsidarbinti1. Šiuo tyrimu siekiama suteikti informacijos apie kokybiškų AUP paslaugų teikimo 
lygį ES, atsižvelgiant, be kita ko, į Europos lygmeniu atliekamą atvirojo koordinavimo 
metodo (AKM) procesą, ir nustatyti naujausius valstybėse narėse vykstančius politikos 
pokyčius, galinčius būti pavyzdinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama gerinti kokybiškų 
AUP paslaugų teikimą. 
 
Europos Komisijos ir Parlamento nustatyti pagrindiniai prioritetai yra šio tyrimo analitinis 
pagrindas. Šie prioritetai atitinka tarptautinėje mokslinėje literatūroje nustatytus kokybės 
aspektus ir gali būti skiriami į: 1) galimybės naudotis paslauga ir (arba) dalyvavimo joje; 2) 
politinių, teisinių ir finansinių struktūrų; 3) darbuotojų; 4) mokymo programų ir 5) tėvų 
įsitraukimo. Šiame tyrime nustatytos nagrinėjamos temos ir pokyčiai įgyvendinant šiuos 
sudedamuosius kokybės aspektus. Galiausiai šiame tyrime siūloma keletas rekomendacijų, į 
kurias turėtų būti atsižvelgta siekiant sėkmingai įgyvendinti AKM procesą, kuris šiuo metu 
yra esminis politikos plėtros ES lygmeniu aspektas. 
 
Dalyvavimas 

Europos Sąjungoje nustatyti bendrieji tikslai siekiant užtikrinti tam tikrą mažų vaikų 
dalyvavimo AUP programose lygį. Valstybės narės siekia, kad AUP programose dalyvautų 
ne mažiau kaip 95 proc. visos tikslinės grupės vaikų (vaikai nuo 4 metų iki nacionalinio 
privalomo pradinio ugdymo pradžios amžiaus). Mažesnių vaikų (iki trejų metų amžiaus) 
šiose programose turėtų dalyvauti 33 proc. Atsižvelgiant į šiuos tikslus, turi būti atskirtos 
„galimybės naudotis“ ir „dalyvavimo“ sąvokos; nors politikos priemonėmis visuotinę prieigą 
galima užtikrinti didinant dienos priežiūros vietų skaičių, visuotinis dalyvavimas iš tikrųjų 
priklauso nuo faktinio AUP paslaugų poreikio. Vien steigiant papildomas dienos priežiūros 
vietas, nebūtinai kiekvienoje valstybėje narėje bus padidintas dalyvaujančių vaikų skaičius. 
 
Šiuo metu beveik visos valstybės narės plėtoja politikos kryptis, kuriomis siekiama 
strategijoje „Europa 2020“ nustatyto tikslo, kad 95 proc. vaikų nuo 4 metų ir vyresnio 
amžiaus dalyvautų ankstyvojo ugdymo ir priežiūros veikloje; pastebėta aiški 
dalyvaujančių vaikų skaičiaus didėjimo tendencija, šiuo metu artėjanti prie 95 proc. Be to, 
ryški teigiama mažiausių vaikų dalyvavimo tendencija. Šiame tyrime konkrečiau aprašoma, 
kaip tankiausiai apgyvendintoje Vokietijos žemėje – Šiaurės Reino-Vestfalijos (ŠRV) žemėje 
didinamos pastangos plėtojant AUP pajėgumus – joje įsteigta speciali darbo grupė, 

                                                 
1  Komisijos komunikatas. „Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti mūsų vaikams kuo geriau pasirengti 

ateičiai.“ (COM(2011) 66). 
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padedanti įveikti praktines kliūtis bendradarbiaujant įvairiais valdžios lygmenimis.  
Tačiau dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės šių paslaugų teikimo mastas ateinančiais 
metais gali itin sumažėti. Visų pirma, atsižvelgiant į krizės poveikį, labai svarbu, kad 
valstybės narės ne tik sutelktų dėmesį į vis gausesnį mažų vaikų dalyvavimą, bet ir plėstų 
šį dalyvavimą. Sunkiausiai pasiekiamos grupės – tai vaikai, kurie dažnai yra iš socialiai 
remtinų šeimų arba tam tikrų (nepalankių sąlygų) regionų. Šiems vaikams reikalinga 
papildoma parama ir ankstyvas įsikišimas teikiant kokybiškas AUP paslaugas, kad vėliau 
gyvenime jie išvengtų vystymosi problemų. Šiame tyrime kaip geriausia patirtimi, 
remiamasi Suomijos, kuri šiuo metu stengiasi nustatyti gyventojų, neįtrauktų į 
ikimokyklinio ugdymo programą, skaičių, pavyzdžiu. Be to, platesnis dalyvavimas reiškia, 
kad valstybės narės, dalyvaudamos AUP veikloje, papildomą dėmesį gali skirti regioniniams 
skirtumams; lygios galimybės turėtų būti užtikrintos ir ES šalių vaikams, gyvenantiems 
kaimo vietovėse. 
  
Politinės, teisinės ir finansinės struktūros 
Valstybėse narėse vis labiau siekiama integruoti valdymo struktūras, kad AUP paslaugas jos 
teiktų visoms amžiaus grupėms. Tai teigiamas pokytis, juo atsižvelgiama į tarptautinį 
sutarimą, kad integruotomis AUP paslaugų teikimo sistemomis galima pasiekti geresnių 
rezultatų nei išskaidytomis ar atskiromis sistemomis. Nustatyta, kad visa apimančiu 
politikos kūrėjų ir paslaugų teikėjų požiūriu į vaikų vystymąsi galima pasiekti geresnių 
mokymo rezultatų. Todėl rekomenduotina, kad už mažiausių vaikų ugdymą atsakingi 
politikos kūrėjai glaudžiai bendradarbiautų su kolegomis, rengiančiais vyresnio amžiaus 
vaikams skirtą politiką. 
 
Be to, sistemos dažnai atsiduria tarp skirtingų valdžios lygmenų, vietos valdžios 
institucijoms suteikiant įvairaus lygio savarankiškumą. Pagal nacionalinius ar vietos 
kokybės reikalavimus, taikomus AUP centrams, paprastai nustatomi tik būtinieji kokybės 
reikalavimai. Todėl nesuteikiama jokių paskatų toliau gerinti AUP kokybę. Paslaugų teikėjai, 
visų pirma atsižvelgdami į ribotus biudžetus, yra linkę laikytis būtinųjų kokybės 
reikalavimų, o ne toliau gerinti kokybę. Airijoje įdiegta įdomi kokybės sistema (air. Síolta), 
kuria siekiama nuolat skatinti darbuotojus apmąstyti savo užduotis ir taip gerinti AUP 
paslaugų teikimo kokybę. Tačiau, įgyvendinant šią iniciatyvą ir norint pasiekti naudingų 
rezultatų, pakankamas finansavimas taip pat išlieka itin svarbus reikalavimas.  
 
Nors kompetencija įgyvendinant AUP politiką gali būti paskirstyta tarp įvairių valdžios 
lygmenų, nacionalinio lygmens valdžiai dažnai suteikiama bent šiek tiek kompetencijos 
priimti su išlaidomis AUP srityje susijusius sprendimus. Tiriant išlaidų AUP dydį, kokią 
procentinę BVP dalį jis sudaro, iš duomenų matyti, kad tarp valstybių narių esama didelių 
skirtumų. Nors, skiriant lėšų AUP paslaugoms, jų kokybė savaime nepagerės, atlikus 
tarptautinius tyrimus, pvz., TMVP, nustatyta, kad tarp valstybių narių, kurios AUP 
paslaugoms išleidžia gerokai daugiau, ir švietimo srities rezultatų yra aiški teigiama sąsaja. 
Taigi dabartinė pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė kelia didžiulių iššūkių, į kuriuos būtina 
atsižvelgti, nes jie turi didelį poveikį biudžetui. Kita vertus, siekiant gerinti kokybę, visais 
aspektais labai svarbu griežtas finansinis įsipareigojimas. 
 

Darbuotojai 
Kompetentingi darbuotojai − pagrindinis veiksnys teikiant geros kokybės AUP paslaugas. 
Deja, ES iš esmės nėra bendro standarto, taikomo politikos kryptims, susijusioms su 
darbuotojų atliekamo darbo kokybe. ES taikoma daug skirtingų būtinųjų kvalifikacijos 
reikalavimų AUP darbuotojams; kai kuriose šalyse visai nėra tokių reikalavimų, o kitose 
šalyse nustatyti universitetinio lygio reikalavimai. Apskritai daroma išvada, kad nėra būtina 
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rengti AUP darbuotojus, turinčius aukštojo mokslo kvalifikaciją, nes palaikomąjį darbą gali 
atlikti profesinę kvalifikaciją turintys darbuotojai. Antra vertus, AUP specialistams būtina 
parengti tam tikras būtinąsias kvalifikacines gaires, kad būtų galima užtikrinti minimalų 
kokybės lygį. 
 
Daugelyje valstybių narių mėginama kelti AUP darbuotojų profesionalumą. Pastebimi dideli 
šių tikslų nustatymo masto arba jiems įgyvendinti skiriamos finansinės paramos skirtumai. 
Tai itin svarbu labiau neformalioms šeimos dienos priežiūros formoms, kai vaikai prižiūrimi 
privačiuose namuose, taigi netaikoma dauguma taisyklių. Antra vertus, nuolatinis profesinis 
tobulinimasis svarbus ir etatinių AUP darbuotojų darbo kokybei užtikrinti. Šiame tyrime 
atkreipiamas dėmesys į Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos (ŠRV) žemėje įsteigtų šeimos 
centrų vaidmenį kaip į geriausią profesionalų teikiamų paslaugų patirtį, nes šiuose 
centruose ugdymo ir priežiūros darbuotojams siūloma programa, pagal kurią keičiamasi 
patirtimi arba lankomi papildomi kursai.  
 
Darbo sąlygos, pvz., darbo aplinka, darbo užmokestis ir lengvatos dirbantiems asmenims, 
taip pat yra labai svarbūs sistemos aspektai, susiję su darbuotojų atliekamo darbo kokybe. 
Šiomis priemonėmis galima pritraukti aukštesnį išsilavinimą turinčių darbuotojų, taigi 
pagerinti  ir paslaugų kokybę. Dirbant geresnėmis darbo sąlygomis didėja pasitenkinimas 
darbu, o tai taip pat turi įtakos teikiamų AUP paslaugų kokybei. Šiame tyrime, pvz., tarp 
valstybių narių nustatyti dideli darbo užmokesčio išlaidų skirtumai ir nedideli darbuotojų ir 
vaikų skaičiaus santykio skirtumai.  
 

Mokymo programa 

Apskritai mokslo tyrėjai ir politikos kūrėjai sutinka, kad svarbu ne tik tenkinti būtinas mažų 
vaikų pažintines reikmes, kurios svarbios prieš pradedant pradinį ugdymą, bet ir lavinti jų 
nepažintinius įgūdžius. Abu aspektai vienodai svarbūs klojant mokymosi visą gyvenimą 
pagrindus. Nors ši pusiausvyra paprastai išlaikoma, ES žymūs dideli skirtumai rengiant 
išsamias nacionalines mokymo planų gaires. Kai kurios valstybės narės, siekdamos padėti 
pasirengti pradiniam ugdymui, neseniai pristatė ikimokyklinio ugdymo programas vaikams, 
kuriems netrukus sueis privalomasis mokyklinis amžius. Europos Sąjungoje AUP 
programose vis daugiau dėmesio skiriama švietimo aspektams, pvz., gebėjimui skaičiuoti ir 
raidėms pažinti, stiprinti. Šiame tyrime kaip tokių naujai įdiegtų programų pavyzdys 
nuodugniau nagrinėjamos programos, įgyvendinamos Rumunijoje, kur ikimokyklinis 
ugdymas įvestas 2012 m.  
 
Visose valstybėse narėse rengiamos politikos iniciatyvos, kad rizikos grupei priklausantys 
vaikai būtų įtraukti į esamas mokomąsias mažiems vaikams skirtas veiklos rūšis. Nepaisant 
to, vykdant šią įtraukties veiklą, tikslas, taigi ir rezultatai tarp skirtingų regionų ir vertinant 
įvairius ugdymo ir priežiūros paslaugų teikėjus dažnai labai skiriasi. Reikia daugiau 
įrodymų, kad būtų galima priimti pagrįstus ir informacija paremtus politikos sprendimus dėl 
to, ar ateityje šių bandymų rezultatai bus sėkmingai. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad 
aukštos kvalifikacijos AUP specialistų vaidmuo labai svarbus siekiant į šią veiklą sėkmingai 
įtraukti rizikos grupėms priklausančius vaikus. 
 

Tėvų įsitraukimas 
Tėvų įsitraukimas neabejotinai būtinas siekiant teikti aukštos kokybės AUP paslaugas; tėvai 
yra labiausiai vaikų vystymosi procesu suinteresuoti asmenys. Nors tėvų įsitraukimas 
visada svarbus, jis dar svarbesnis mažumoms priklausančioms grupėms arba vaikams iš 
socialiai remtinų šeimų. Tai padeda mažinti atotrūkį tarp namų ir mokyklos aplinkos, 
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pagerinti vaikų mokymosi rezultatus, taip pat ilgainiui sumažinti mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičių. Nors tėvų įsitraukimo klausimui gali būti skiriama dėmesio priimant 
įstatymus, taisykles ir nuostatus, paprastai tėvų įsitraukimas − tai klausimas, kurį Europos 
Sąjungoje sprendžia įvairūs paslaugų teikėjai. 
 
Šiame tyrime atskiriamas į vaiko interesus sutelktas ir su centrų veikla susijęs tėvų 
įsitraukimas, nes abiejų pagrindiniai tikslai skiriasi. Į vaiko interesus sutelkto tėvų 
įsitraukimo tikslas − prisidėti prie vaiko vystymosi, o susijusio su centrų veikla − suteikti 
galimybę tėvams su AUP teikėjais aptarti veiklos rūšis. Nors tėvų įsitraukimo mastas gali 
labai priklausyti nuo kultūrinių aplinkybių, keli gerosios į vaiko interesus sutelktos patirties 
pavyzdžiais pripažinti atvejai yra Suomijoje, Airijoje ir Nyderlanduose, nes šiose šalyse 
parengtos itin konkrečios įtraukties strategijos, kuriomis siekiama, kad socialiai remtinų 
grupių tėvai ir vaikai galėtų dalyvauti teikiant AUP paslaugas. Kartu su galiojančiais valdžios 
nustatytais kokybės standartais su centro veikla susijęs tėvų įsitraukimas gali būti 
veiksminga kokybės užtikrinimo priemonė. Kai kritiški tėvai elgiasi kaip dalykiški vartotojai, 
jie turi galimybę daryti įtaką AUP paslaugų teikėjų teikiamai kokybei. Todėl gerai parengti 
AUP specialistai atlieka svarbų vaidmenį veiksmingai bendraujant su tėvais, tiek šiems 
susitelkiant į vaiko interesus, tiek į AUP centrų veiklą.  
 

Uždaviniai, susiję su AUP kokybės užtikrinimu 
Kai kurie uždaviniai ir rekomendacijos užtikrinant kokybiškų AUP paslaugų teikimą apima 
ne tik šiuos minėtus kokybės aspektus, jie yra platesni, todėl svarbūs nacionalinio ir 
Europos lygmens politikos kūrėjams. Nustačius platesnius ES uždavinius, susijusius su 
kokybiškų AUP paslaugų plėtojimu, toliau šiame tyrime siūlomos rekomendacijos, kaip 
įvykdyti šiuos uždavinius. Visų pirma, trūksta patirtimi paremtų įrodymų, kuriais būtų 
pagrindžiamos naujos tendencijos bei politikos iniciatyvos, ir tai kelia problemų politikos 
kūrėjams. Šiuo metu politikos iniciatyvos paprastai įgyvendinamos jų nepagrindžiant 
empiriniais duomenimis, neįvertinus, ar jomis iš tikrųjų bus pasiekta teigiamų rezultatų, 
pvz., sumažės mokyklos nebaigusių asmenų skaičius arba pagerės švietimo sistemos 
rezultatai atliekant tarptautinius lyginamuosius vertinimus, pvz., TMVP. EBPO visuose su 
AUP susijusiuose tyrimuose nuolat reikalavo kurti faktais grindžiamą politiką; šis 
prioritetas pakartotinai nustatytas ir šiame tyrime – tiek ES, tiek valstybėms narėms.  
  
Antra, nacionalinės (ar vietos) vyriausybės susiduria su nuolatine dilema, kaip rasti būdų, 
kuriais būtų užtikrinti visi kokybiškų AUP paslaugų teikimo sudedamieji elementai. 
Nustatant būtinuosius reikalavimus, AUP paslaugų teikėjams paprastai nesuteikiama jokių 
paskatų gerinti jų kokybę. Vis dėlto daugumoje valstybių narių yra nustatyti tokie 
minimalūs reikalavimai, ir vėliau atliekant patikrinimus nustatoma jų atitiktis. Todėl 
pagrindinis uždavinys gerinant kokybę yra sukurti veiksmingas vertinimo sistemas, 
kuriomis būtų teikiamos aiškios paskatos paslaugų teikėjams ne tik visapusiškai 
laikytis būtinųjų reikalavimų, bet ir stengtis tobulėti teikiant kokybiškas AUP paslaugas. 
 
Trečia, itin svarbu, kad politikos kūrėjai laikytųsi nuoseklios krypties politikoje, 
kuriai būtų skiriamas reikiamas finansavimas ir kurią remtų kitos atitinkamos valdžios 
institucijos. Visos valstybės narės yra parengusios nemažai politikos dokumentų ir 
pasiūlymų, kaip didinti dalyvių skaičių, integruoti paslaugas, kelti darbuotojų kvalifikaciją, 
derinti mokymo programas arba įtraukti tėvus. Vis dėlto svarbu ne tik vykdyti tokius 
planus, bet ir įtraukti visas susijusias pagrindines suinteresuotąsias šalis, užtikrinti, 
kad siūlomos politikos kryptys iš tikrųjų būtų įgyvendintos.  
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Galiausiai ekonomikos ir finansų krizė daro didelį poveikį AUP politikos kryptims visoje ES. 
Tyrime pasitelkti įvairūs pavyzdžiai rodo, kad buvo nustatyti plačių užmojų nacionaliniai 
kokybės tikslai ar sukurtos ir įdiegtos nacionalinės kokybės sistemos dalyvavimo, 
darbuotojų, mokymo programų ar tėvų įsitraukimo uždaviniams spręsti, tačiau pirmuoju 
biudžetų mažinimo etapu šie tikslai pripažinti antraeiliais. Nors platūs užmojai paprastai 
išlieka, nacionalinės vyriausybės tiesiog neskiria pakankamai lėšų šiems užmojams 
įgyvendinti. Tuo pat metu ir piliečiai dėl didėjančio nedarbo gali mažiau prisidėti plėtojant 
vaikų dienos priežiūros paslaugų teikimą. Nedirbantys piliečiai ne tik neturi aiškaus poreikio 
siųsti savo vaikus į dienos priežiūros centrą, jie dažnai tam neturi ir reikiamų finansinių 
lėšų. Taigi kyla pavojus, kad šiems vaikams nebus skirta pakankamai dėmesio ir jie neįgis 
esminių įgūdžių, kurie jiems gali būti reikalingi ateityje. Šiais laikais svarbu, jog 
nacionalinės vyriausybės ne tik išlaikytų AUP skiriamų, lėšų dydį, kuris padėtų užtikrinti 
kokybiškų AUP paslaugų teikimą, atsižvelgiant į visus kokybės aspektus. Dar svarbiau yra 
kurti iniciatyvas siekiant užtikrinti, kad AUP iniciatyvomis būtų pasiektos grupės, 
kurioms labiausiai reikia AUP paslaugų, ir būtų suteiktos lygios galimybės visiems 
vaikams. AUP paslaugos turėtų būti įtrauktos į platesnio masto švietimo darbotvarkę; 
kokybiškų AUP paslaugų teikimas suteikia tvirtą pagrindą toliau mokytis ir yra svarbi 
priemonė mažinant esamus ir būsimus socialinius skirtumus tarp vaikų iš įvairių 
visuomenės sluoksnių.  
 
Rekomendacijos 
ES lygmens rekomendacijos: remti AKM procesą  
Šiame tyrime nustatyti pokyčiai ES ir įvairių valstybių narių lygmenimis. Šiuo metu AUP 
paslaugų kokybės sistemos plėtra ES lygmeniu vis dar išgyvena ankstyvąjį etapą; todėl 
pernelyg anksti visapusiškai įvertinti šį procesą. Šiuo metu Komisija pradėjo AUP kokybės 
sistemos kūrimo procesą, įsteigdama teminę darbo grupę, kuri savo veiklą pradėjo 
2012 m.; šis procesas yra atvirojo koordinavimo metodo (AKM) proceso dalis.  
Kadangi dar per anksti vertinti minėtą procesą, šiame tyrime pateikiama keletas 
rekomendacijų, skirtų Europos Parlamentui, Europos Komisijai ir valstybėms narėms, 
galinčioms remti atliekamą darbą, siekiant plėtoti Europos ankstyvojo ugdymo ir priežiūros 
kokybės sistemą.  
 Turėtų būti skatinamas parengiamasis politinis dalyvavimas, siekiant užtikrinti, 

kad šiuo metu ir artimiausioje ateityje šiai politikos sričiai būtų skiriamas pakankamas 
dėmesys; jei kokybiškų AUP paslaugų teikimas nėra svarbus piliečiams ar 
nacionalinėmis suinteresuotosioms šalimis, AKM procesas greičiausiai nebus sėkmingas. 
Kuriant AUP kokybės sistemą, nepakanka vien tik parengti techninę kontrolės schemą. 
Jei siekiama, kad procesas būtų sėkmingas, jam turi būti suteiktas ir aiškus politinis 
aspektas, o tam būtina pakankama politinė veikla.  

 Antra, valstybėse narėse turėtų būti keliamas bendras klausimas apie AUP 
paslaugų kokybės gerinimo svarbą. Jei valstybės narės nesuvokia darbo kartu siekiant 
bendrų tikslų papildomos naudos, labai mažai tikėtina, kad AKM bus sėkmingas. 
Siekiant užtikrinti, kad AUP kokybės sistemai būtų visapusiškai pritarta, valstybės narės 
turėtų kartu pradėti nuo bendrų tikslų.   

 Trečia, svarbu, kad institucinės struktūros remtų AKM procesą, kaip Komisija, kuri 
įsteigė teminę darbo grupę ir suinteresuotųjų šalių grupę.  

 Tikslų, kriterijų ir rodiklių prieinamumas taip pat – svarbi sėkmingo AKM proceso 
dalis. Šiuo metu tikslus, kriterijus ir rodiklius rengia teminė darbo grupė, ir jie labai 
svarbūs norint palyginti pažangą, pasiektą kuriant AUP kokybės sistemą. Aiškūs 
palyginamieji tikslai, kriterijai ir rodikliai reikalingi vertinant visus atskirus šiame tyrime 
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nustatytus aspektus: 1) galimybę naudotis paslauga ir (arba) dalyvauti joje; 2) 
politines, teisines ir finansines struktūras; 3) darbuotojus; 4) mokymo programas ir 5) 
tėvų įsitraukimą. Tokie palyginamieji duomenys labai svarbūs kuriant paskatas 
valstybėms narėms dirbti siekiant bendro tikslo. Siekiant toliau plėtoti tokius faktais 
grindžiamus tikslus arba kriterijus, reikalingi nauji visoje ES atliekami patirtimi 
sustiprinti tyrimai, todėl būtina remti ir šiuos tyrimus.  

 Europos Sąjungos politikos kūrėjai turėtų užtikrinti, kad būtų įtrauktos 
suinteresuotosios šalys ir su jomis užmegztas prasmingas bendradarbiavimas. Tai 
itin svarbu sėkmingam AKM procesui, nes tai – procesas „iš apačios į viršų“. Kokybiškos 
AUP sistemos kūrimas turėtų būti ne tik aukšto lygio politikos projektas, bet ir turi būti 
aiškiai įtvirtintas dabartinėje AUP praktikoje. Tai labai svarbu užtikrinant kokybišką AUP 
sistemą, nes AUP politikos kryptys dažnai perduodamos žemesniems valdžios 
lygmenims ir smulkesniems paslaugų teikėjams.  

 Galiausiai valstybių narių prieštaringos pozicijos (politikos krypčių arba ideologijos 
požiūriu) dažniausiai paspartina AKM procesą, todėl ES politikos kūrėjai neturėtų tam 
trukdyti. Tokiu atveju aiškią darbotvarkę turinčios valstybės narės bandys įtikinti 
prieštaringai nusiteikusias valstybes nares bendradarbiauti siekiant bendro tikslo; 
kadangi šis procesas turi vykti valstybių narių iniciatyva, tokia sąlyga itin svarbi 
sėkmingam AKM procesui.  

 

Rekomendacijos valstybėms narėms: gerinti AUP kokybę 
Valstybės narės ne tik koordinuoja politiką vykstant AKM procesui, bet pirmiausia atsako už 
kokybės gerinimą. Šiame tyrime pabrėžiama, kad kokybiškų AUP paslaugų klausimą svarbu 
įtraukti į platesnę švietimo darbotvarkę, nes geros kokybės AUP paslaugos suteikia tvirtą 
pagrindą tolesniam švietimui ir mokymuisi visą gyvenimą. Todėl šios paslaugos 
neatsiejamos nuo platesnių lygių galimybių bei pilietybės politikos krypčių ir turėtų būti 
atitinkamai vertinamos. Šiame tyrime aprašoma ir analizuojama geriausia patirtis, sukaupta 
įvairiose ES institucijose, taip pat pateikiamos pastabos siekiant informuoti politikos kūrėjus 
apie kokybiškų AUP paslaugų, kurios apima dalyvavimą, valdymo sistemą, darbuotojus, 
mokymo programas ir tėvų įsitraukimą, teikimą. Toliau, remiantis geriausia patirtimi, 
valstybių narių politikos kūrėjams pateikiamos šios pagrindinės apibendrintos išvados:  
 
 Faktais grindžiamas politikos kūrimas: labai svarbu, kad politikos kūrėjai naujas 

politikos iniciatyvas pagrįstų esminiais empiriniais įrodymais. Pernelyg dažnai politikos 
pokyčiai pradedami įgyvendinti ir grindžiami nesant empirinių įrodymų. Todėl būtina 
skirti daugiau dėmesio patirtimi pagrįstiems įrodymams apie sėkmingą AUP 
veiklą, pvz., remiant išilginius bendrus tyrimus Europos Sąjungoje.  

 Dalyvavimas: užuot vien tik didinus dalyvių skaičių, daugiau dėmesio reikia skirti 
platesniam dalyvavimui. Valstybės narės turėtų skirti papildomą dėmesį specifinių 
grupių dalyvavimui ir regioniniams skirtumams teikiant AUP paslaugas, nes gali kilti 
galimybės naudotis paslaugomis problemų. Visų pirma reikėtų išplėsti AUP paslaugų 
teikimą už didmiesčių zonų, taip pat suteikti lygias galimybes dalyvauti tėvams ir jų 
vaikams, gyvenantiems kaimo vietovėse. 

 Sistemų integravimas: politikos kūrėjams, atsakingiems už mažiausių vaikų ugdymą, 
patariama glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis, rengiančiais vyresnio amžiaus 
vaikams skirtą politiką. Integruojant AUP paslaugas į platesnes švietimo sistemas, 
suteikiamas geras pagrindas esamiems AUP paslaugų teikėjams plėtoti vienodą požiūrį į 
vaikų vystymąsi. 
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 Darbuotojai: valstybės narės nacionaliniu lygmeniu turėtų nustatyti būtinąsias 
kvalifikacijos gaires visiems AUP darbuotojams, kad būtų galima užtikrinti 
minimalų kokybės lygį. 

 Mokymo programa: remiantis empiriniais duomenimis, matyti, jog būtinos suderintos 
mokymo programos, todėl svarbu užtikrinti, kad būtų išlaikyta pažintinių ir 
nepažintinių aspektų pusiausvyra rengiant programas vaikams iki privalomojo 
mokyklinio amžiaus, net jei švietimo tikslai, pvz., gebėjimas skaičiuoti ir raidžių 
pažinimas, mokymo programoje nustatomi kaip svarbesni tikslai.  

 Tėvų įsitraukimas: nors tėvų įsitraukimas į AUP veiklą palyginti mažai 
reglamentuotas, šiame tyrime toliau pabrėžiama jo svarba. Rekomenduojama, kad 
valstybės narės toliau padėtų AUP paslaugų teikėjams skatinti prasmingą tėvų 
įsitraukimą, kartu atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus, kurie gali būti būdingi 
skirtingiems regionams ar skirtingoms asmenų grupėms. 

 AUP skirtų išlaidų dydis: dabartinė pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė kelia 
didžiulių iššūkių, į kuriuos būtina atsižvelgti, nes jie turi didelį poveikį biudžetui. Be to, 
siekiant gerinti pirmiau minėtus kokybės aspektus, labai svarbu griežtas finansinis 
įsipareigojimas. Siekiant užtikrinti šį finansinį įsipareigojimą, valstybėms narėms 
rekomenduojama dirbti kartu, kad nacionalinės AUP politikai skiriamos išlaidos 
būtų labiau palyginamos įvairiose valstybėse narėse ir kad visoje ES būtų galima 
palyginti šios politikos veiksmingumą. 

 

 


