
 

  

 

„Erasmus+“ projektą „Ankstyvasis ugdymas – tvarios 
motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (MOV-UP, Nr. 
580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN) remia 
Europos Komisija. KA3 parama politinėms švietimo 
reformoms. 
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Kiekvienoje MOV-UP šalyje 

vyko nacionaliniai mokytojų 

mokymai, kurių tikslas – 

pristatyti dėstantiems 

mokytojams pedagoginę 

patirtį. 

Nuo 2017 m. birželio iki 

gruodžio mėn. įvyko dešimt 

mokymų, kuriuose dalyvavo 

daugiau nei 330 dalyvių.  

Nors mokymų forma ir trukmė 

skiriasi, programų turinys buvo 

grindžiamas metodika, 

parinkta siekiant tobilinti MOV-

UP projektą: 

- mokymosi aplinka 

ankstyvajame amžiuje, Maltos 

universiteto  profesorė Valerie 

Sollars; 

- tyrimais grįstas mokymasis ir 

istorinis menas, pritaikytas 

ankstyvosios vaikystės 

švietimo kontekstui, Kretos 

universiteto daktarė  Maria 

Ampartzaki ir jos komanda. 

 

MOV-UP mokytojų poreikių tyrimas 
Viena iš pirmųjų veiklų, kuri buvo visose 

partnerystės šalyse organizuota ir 

įgyvendinta pradiniame MOV-UP etape, 

tai mokytojų poreikių tyrimas. Tyrime 

dalyvavo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogai, kuriems buvo parengtas iš 

kelių dalių susidedantis klausimynas. 

Klausimai paskatino tyrimo dalyvius pasidalyti 

savo nuomone, kokie yra jų profesijos iššūkiai ir 

pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduriama 

kasdien. Buvo prašoma įvertinti kai kuriuos 

esminius mokymo metodus, atskleisti asmeninio 

ir profesinio tobulėjimo poreikius, atsižvelgiant į 

šiuos poreikius nurodyti pageidaujamas mokymų 

temas. 

Tyrime dalyvavo daugiau nei 1000 mokytojų iš 

visų partnerių šalių. Projekto ekspertai per kelis 

mėnesius išanalizavo ir apibendrino rezultatus. 

Nepaisant didelių tyrimo dalyvių demografijos 

skirtumų, rezultatai yra panašūs. 

Kaip pagrindinius profesinius iššūkius 

respondentai nurodo specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių mokymą, kai kurių  

mokinių įtraukimą į ugdymo procesą, bendravimą 

ir bendradarbiavimą su tėvais. 

Tyrimas atskleidžia, kad mokytojai, siekdami 

tobulinti savo profesinius įgūdžius, dažnai 

apmąsto praktiką, reflektuoja, diskutuoja bei 

dalijasi patirtimi su kolegomis.  

Paprašius iš įvairių mokymų temų pasirinkti 

aktualiausias, mokytojai išskyrė šias: dėmesio 

trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas, vaikų 

nerimas, konfliktų sprendimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad ADHD (attention deficit 

hyperactivity disorder / dėmesio trūkumo ir 

hiperaktyvumo sutrikimas) nėra tema, į kurią 

orientuotas MOV-UP projektas, naujienlaikraščiui 

parinkome tekstą, padedantį atskleisti šią temą. 

Antrame puslapyje jūs rasite profesionalią dr. 

Marilyn Wedge nuomonę. 
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Jungtinėse Amerikos Valstijose 

mažiausiai devyniems procentams 

mokyklinio amžiaus vaikų 

diagnozuota ADHD ir jie vartoja 

farmacinius vaistus. Prancūzijoje 

vaikų, kuriems diagnozuota ir 

gydoma ADHD, procentas yra 

mažesnis kaip penki procentai. 

Kaip ADHD epidemijos, paplitusios 

JAV, beveik visiškai išvengė 

Prancūzijos vaikai? 

Ar ADHD yra biologinis-

neurologinis sutrikimas? Keista, 

atsakymas į šį klausimą priklauso 

nuo to, ar jūs gyvenate Prancūzijoje 

ar JAV. Jungtinėse Amerikos 

Valstijose vaikų psichiatrai mano, 

kad ADHD yra biologinis 

sutrikimas, turintis biologinių 

priežasčių. Rekomenduojamas 

gydymas taip pat yra biologiškai 

psichiką stimuliuojantys vaistai […]. 

Kita vertus, prancūzų vaikų 

psichiatrai vertina ADHD kaip 

medicininę būklę, susidarančią dėl 

psichosocialinių ir situacinių 

priežasčių. Prancūzijos gydytojai, 

vengdami gydyti vaikų dėmesio ir 

elgesio problemas priklausomybę 

sukeliančiais vaistais, linkę ieškoti 

pagrindinių problemų, kuri sukelia 

vaiko sielvartą, ne vaiko 

smegenyse, o socialiniame 

kontekste. 

MOV-UP 

Nacionaliniai 

mokytojų mokymai 

Tęsinys 

- praktiniai emocinio ugdymo 

pavyzdžiai STEAM pamokose, 

Doga mokyklos mokytojų 

komanda; 

 - atsparumo gyvenimo 

sunkumams programa, Maltos 

universitetas, profesorius Carmel 

Cefai; 

- pasakojimai apie skirtumus, 

Fondazione Nazionale Carlo 

Collodi, Paula de Waal. 

- vaikų vertybių formavimosi 

mokymosi aplinkoje spartinimas, 

Intercultural Cooperation 

Foundation, Iglika Angelova 

- žaidimų gamtoje ir eksperimentų 

svarba emocinio intelekto 

ugdymui, Panevėžio rajono 

švietimo centras, Jurgita 

Vaitiekūnienė, Renata 

Jankevičienė, Erika Jankevičiūtė, 

Daina Murauskienė. 

Po nacionalinių mokytojų 

mokymų kai kurių programų 

turinys buvo papildytas įtraukiant 

specifines temas. 

 

 

pagrindinių problemų, kurios 

sukelia vaiko sielvartą, ne vaiko 

smegenyse, o socialiniame 

kontekste. 

Tada jie nusprendžia spręsti 

pagrindines socialinės aplinkos 

problemas psichoterapija ar šeimos 

konsultavimu. Tai yra visiškai kitoks 

matymas lyginant su amerikietiška 

tendencija priskirti visus simptomus 

biologinei disfunkcijai – vaiko 

smegenų cheminiam disbalansui. 

Prancūzijos vaikų 

psichiatrai nenaudoja 

tokios pačios vaikų 

emocijų problemų 

klasifikavimo sistemos 

kaip Amerikos 

psichiatrai. 

Jie nenaudoja Psichikos 

sutrikimų diagnostikos ir 

statistikos vadovo arba DSM. 

Pasak sociologo Manuelio 

Vallee, Prancūzijos psichiatrijos 

federacija sukūrė alternatyvią 

klasifikavimo sistemą kaip 

pasipriešinimą DSM-3 įtakai. Ši 

alternatyva buvo CFTMEA 

(Prancūzijos psichikos sutrikimų 

klasifikacija vaikams ir 

paaugliams), pirmą kartą išleista 

1983 m., papildyta 1988 m. ir 2000 

m. CFTMEA tikslas yra nustatyti ir 

skelbti pagrindines 

psichosocialines vaikų simptomų 

priežastis, o ne ieškoti geriausių 

farmakologinių sprendimų, kurie 

gali paslėpti simptomus […]. 

Prancūzijos holistinis, 

psichosocialinis požiūris taip pat 

leidžia svarstyti ADHD tipo 

simptomų atsiradimo priežastis, 

būtent tai, kad kai kurie vaikai turi 

elgesio  problemų, nes valgo 

maisto produktus su dirbtiniais 

dažikliais, konservantais ir (arba) 

alergenais. Gydytojai, šioje šalyje 

dirbantys su neramiais vaikais, jau 

nekalbant apie daugelio ADHD 

vaikų tėvus, puikiai žino, kad 

dietiniai intervenciniai veiksmai 

kartais gali padėti išspręsti vaiko 

problemas. Tačiau Jungtinėse 

Amerikos Valstijose griežtas 

dėmesys ADHD farmaciniam 

gydymui skatina gydytojus ignoruoti 

mitybos įtaką vaikų elgesiui. 

 

Marilyn Wedge Ph.D. 

Kodėl prancūzų 
vaikai neturi 
ADHD? 

Prancūzų vaikams nereikia 

medikamentų, kad galėtų 

kontroliuoti elgesį 

Visą straipsnį galite rasti tinklaraštyje PSICHOLOGIJA ŠIANDIEN: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/suffer-the-children/201203/why-french-kids-dont-have-adhd?page=19 

Daugiau informacijos šia tema 

paskelbsime kitame projekto 

MOV-UP naujienlaikraštyje 

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/suffer-the-children/201203/why-french-kids-dont-have-adhd?page=19


 

National Teacher Trainings 

Artėjantys renginiai 
 

   Tarptautiniai MOV-UP mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

kursai  

Tarptautiniai MOV-UP mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai vyks 2018 m. 

rugpjūčio mėnesį Bulgarijoje. Į šiuos mokymuose vyks po tris mokytojus iš 

kiekvienos šalies, jie dalyvaus MOV-UP mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programos testavime. 

Mokymų trukmė – 5 dienos. Projekto dalyviai ne tik susipažins su  MOV-UP 

temomis ir dalyvaus ekspertų organizuotoje praktinėje veikloje, bet ir 

bendradarbiaudami su kitų šalių mokytojais  turės galimybę pasidalyti savo 

patirtimi.  

Be kitų veiklų tarptautinių MOV-UP mokytojų  mokymų  dalyviai bus pakviesti 

tęsti projekto metodikos taikymą savo pamokose, o ekspertai taps mokytojų 

mentoriais rengiant baigiamuosius kurso darbus. 

  

 

 

Nuotraukose 

 projekto MOV-UP  

nacionalinių mokytojų 

mokymų, vykusių 2017 m. 

rugpjūčio mėn. Stambule, 

akimirkos. 

 

Projekto MOV-UP leidinys Nr. 2,  2018 m. sausis 

MOV-UP naujienlaikraštis yra paruoštas pagal Layout Ready šabloną. Daugiau informacijos galite 

rasti internetinėje svetainėje LayoutReady.com 

 

 
Šis naujienlaikraštis yra projekto „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (MOV-UP, Nr. 
580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN ) dalis. „Erasmus+“ projektą remia Europos Komisija, programos KA3 parama 
skirta politinėms reformoms.  
 
Šis naujienlaikraštis atspindi tik autorių nuomonę ir Europos Komisija nėra atsakinga už čia pateiktą informaciją. 
 

 

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galite rasti: http://movup-project.eu/  

https://www.layoutready.com/?utm_source=microsoft&utm_medium=file&utm_campaign=office_online
http://movup-project.eu/

