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Tyrimo tikslas. Atskleisti pedagogo reikšmę ikimokyklinio amžiaus vaikų lytiniame švietime. 

Reikšminiai žodžiai: ikimokyklinis amžius, lytinis švietimas, pedagogas 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir apklausa (raštu), siekiant nustatyti pedagogų nuomonę apie 

lytinį švietimą ikimokykliniame amžiuje. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Pedagogų nuomonės apie lytinį švietimą ikimokykliniame amžiuje tyrimas 

atskleidė, kad dauguma respondentų nemano, jog lytinis švietimas ikimokykliniame amžiuje yra tinkamas, bet 

tuo pačiu pripažįsta kokybiško lytinio švietimo skleidimo ikimokykliniame amžiuje naudą (žr. pav.1). Didžioji 

dalis respondentų neturi pakankamai praktinių ir teorinių žinių kalbėti apie lytiškumą (žr. pav.2 ). Pedagogai 

mano, kad ikimokykliniame amžiuje skleisti lytinį švietimą yra geriausia per vaizdinį, kūrybinį ir žaidimo 

metodus, o tinkamiausios lytinio švietimo temos būtų: mergaičių ir berniukų skirtumai, unikalumas, šeima ir 

saugumas joje, rizikinga elgsena, asmeninis saugumas bendraujant su nepažįstamais asmenimis. Taip pat 

nustatyta, kad didžiausi lytinio švietimo sunkumai yra tai, kad pedagogams trūksta metodinių lytinio švietimo 

rekomendacijų, nuogąstaujama dėl ugdytinių tėvų nuomonės ir manoma, kad ikimokyklinis amžius yra per 

ankstyvas lytiniam švietimui (žr. pav.3 ). 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Šis darbas skatina atkreipti dėmesį į nepakankamą 

lytiškumo ugdymą ikimokykliniame amžiuje. Remiantis tyrimo duomenimis ir literatūros rekomendacijomis, 

buvo parengtas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje įgyvendintas lytinio švietimo projektas, skirtas vaikams. 
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1 pav. Lytinio švietimo nauda ikimokyklinio amžiaus vaikams 

 

 
 

 

 

3 pav. Dažniausiai sunkumai  ikimokyklinio amžiaus vaikų lytiniame švietime 
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Prevencinė : užsiima mažiau rizikinga seksualine veikla … 
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2 pav. Pedagogų pasiruošimas kalbėti apie lytiškumą 

 

 

 


