
Informacija kvalifikuotoms vaikų auklėms apie Nacionalinį veiksmų planą 
vaikų auklėjimui (2021-2028) 

Įvadas 

Kvalifikuotos vaikų auklės atlieka pagrindinį vaidmenį mokant ir prižiūrint vaikus ankstyvojoje 
vaikystėje ir mokykliniame amžiuje Airijoje. Daugeliui vaikų auklė yra pagrindinis juo besirūpinantis 
žmogus be tėvų, dažnai pažįstantis vaiką jau nuo ankstyvosios vaikystės ir besirūpinantis juo iki 
pradedant lankyti mokyklą. Auklės integruoja vaikų priežiūrą į jų pačių šeimos gyvenimą ir suteikia 
vaikui galimybę dalyvauti kasdienėje veikloje, kuri taipogi vyktų ir jų pačių šeimos namuose.  Auklė 
dažnai yra mylimas ir pastovus žmogus vaiko gyvenime - beveik antroji šeima.  

Dauguma tėvų labai vertina auklės darbą, nes jos dirba „iš namų į namus“ aplinkoje, užmezga stiprius 
ir ilgalaikius santykius su vaiku, vienu metu prižiūri vieną, o ne grupę vaikų, ir lanksčiai siūlo savo 
paslaugas. Auklės rūpinasi bet kokio amžiaus vaikais, o tai suteikia tėvams papildomos naudos, kad 
kartu bus pasirūpinta ir globotinio broliais/seserimis.   

Vaikų, lygybės, neįgalumo, įtraukties ir jaunimo skyrius (DCEDIY) 2021 m. balandžio mėn. publikavo jų 
sukurtą Nacionalinį veiksmų planą vaikų auklėjimui. Šio veiksmų plano tikslas skatinti vaikų priežiūros 
galimybes, kelti kokybę ir prieinamumą.  

Kas yra nacionalinis veiksmų planas vaikų auklėjimui? 

Veiksmų planas - tai programa, kuri bus plėtojama ateinančius 8 metus, ir kurioje nustatomi veiksmai, 
kaip reglamentuoti, remti ir subsidijuoti visas, mokamas ir nemokamas, kvalifikuotų vaikų auklių 
paslaugas.  Veiksmų plane atsispindės pokyčiai ir reikšmingi privalumai vaikų auklėms, vaikams ir 
šeimoms, besinaudojančioms jų paslaugomis. 

Veiksmų planas vadovaujasi šiais įsipareigojimais: 
• Vyriausybės programa - ištirti galimybes pagreitinti auklių, kurios nėra vaiko giminės,

subsidijavimą.
• „First 5“ - skatinti ir remti auklių, kurios nėra vaiko giminės, ir kurių paslaugos mokamos,

registraciją pagal šiuo metu taikytiną „Tusla“ tinkamumo kategoriją bei laipsniškai plėsti darbo
taisykles visoms kitoms auklėms, kurios nėra vaiko giminės, ir kurių paslaugos mokamos
strategijos gyvavimo laikotarpiu.

Koks Nacionalinio veiksmų plano vaikų auklėjimui tikslas? 

Veiksmų plano tikslas yra padėti gauti greitesnį pripažinimą ir remti auklių darbą teikti aukštos kokybės 
ankstyvojo amžiaus tarpsnio vaikų priežiūrą ir mokymą bei mokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą, tokiu 
būdu prisidedant prie vaikų raidos ir mokymosi rezultatų bei padedant šeimoms.   

Veiksmų planas siekia padėti tėvams pasirinkti ir didinti ankstyvojo amžiaus tarpsnio vaikų mokymo ir 
priežiūros bei mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros lankstumą bei prieinamumą dirbantiems tėvams. 

Kam skirtas nacionalinis veiksmų planas vaikų auklėjimui? 

Veiksmų planas skirtas padėti visoms auklėms, kurios nėra vaiko giminės, ir kurių paslaugos mokamos, 

o taip pat tėvams, besinaudojantiems auklių paslaugomis ir jų vaikams.

Veiksmų planas visų pirmą nėra skirtas ne kvalifikuotoms auklėms arba „Au pairs“, kurios dirba vaiko 
šeimos namuose, ir kurias samdo vaiko tėvai. 



Kaip Nacionalinis veiksmų planas vaikų auklėjimui bus naudingas pačioms auklėms? 

Veiksmų plane išdėstyta pakopinė pagalbinė programa, kaip reglamentuoti, remti ir subsidijuoti 
auklių darbą. Tai suteiks galimybę auklėms pasinaudoti įvairiapusiška parama, siekiant atitikti jų 
darbo kontrolės, kokybės ir mokymų reikalavimus. Auklės galės pasinaudoti finansine parama ir 
mokymų galimybėmis, įskaitant išplėstinį „mokytojo fondą“. Veiksmų planas padės pagerinti 
paslaugų teikimo kokybę, palaikyti vaiko poreikių rezultatus ir bei suteiks didesnį pripažinimą ir 
pagalbą auklėms. Tai suteiks daugiau galimybių auklėms dalyvauti Nacionalinėje vaikų priežiūros 
programoje ir sukurs teigiamą paskatą auklėms prisiregistruoti „Tusla“.  Tai savo ruožtu leis tėvams 
pasinaudoti subsidijomis, kurių anksčiau jie negalėdavo gauti.  

Kaip auklės bus informuotos apie ateities plėtrą? 

Pasitariant su auklėmis joms jau buvo pranešta apie veiksmų plano plėtrą. Auklės ir toliau liks dėmesio 
centre ir gaus informacijos kitose pagrindiniuose etapuose per skirtingas iniciatyvas, kaip antai vaikų 
auklėjimo tinklai, sutelkties grupės, internetinės konsultacijos ir pan. 

Ypač svarbu, kad auklių požiūris ir nuomonė atsispindėtų naujų reglamentų ir patikrinimo procesų 
plėtroje, siekiant užtikrinti, kad jie tinkami darbui namuose ir vaikų auklėjimo įstaigose.  

Auklės dalyvaus 4 patariamosiose grupėse, kad užtikrintų, jog jų balsas išgirstas. 

 

Kokia nacionalinio veiksmų plano vaikų auklėjimui vizija? 

Veiksmų plano vizija yra užtikrinti, kad: 

Vaikams, šeimoms ir bendruomenėms Airijoje gali būti naudinga vaikų auklėjimo 
kokybė santykiais pagrįstoje, iš namų į namus, šeimos gyvenimo aplinkoje.  

Gyvenimo mokymasis, priežiūros tęstinumas ir lankstumas, kurį užtikrina aukštos 
kokybės auklės yra pripažįstamas ir remiamas vystant atitinkamą kokybės 
užtikrinimo sistemą, kuri apsaugo ir sustiprina ilgalaikį ir gerbtiną vaikų 
priežiūros modelį. 



Kas dalyvaus?  

 1 etapas: 
Parengiamasis 

(2-3 metai) 

2 etapas: Pereinamasis 
(3-5 metai) 

3 etapas: Visiškas 
įgyvendinimas 

prasidės iki 2028 
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Naujų su vaikų 
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reglamentų 
parengimas 

 

Naujų su vaikų auklėjimų 
susijusių reglamentų 
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Mokymų programų 
auklėms kūrimas ir 

įtraukimas į mokymų 
fondo programą 

 

 
Auklėms, kurios baigė 

mokymų fondo programą, 
skirta kokybės raidos 

programa 
 
 

 
Kokybės raidos 

programos pabaiga 
dabartinėms auklėms 
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Pagalbos galimybių 
auklėms, pasitelkiant 
esamas struktūras ir 

naujas parinktis, 
ištyrimas 

 

 
Paramos auklių paslaugų 

kokybei plėtra ir 
tobulinimas 

 

 
Paramos paslaugų 
kokybei teikimas 

lygiateisiu pagrindu 
auklėms ir komercinėms 

priežiūros įstaigoms 
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Pagalba auklėms, kurios 
atitinka dabartinius 

reglamentinius 
reikalavimus dalyvauti 

Nacionalinėje vaikų 
priežiūros programoje 

 

 
 

Nacionalinės vaikų 
priežiūros programos 

atidarymas visoms 
auklėms, kurios atitinka 
naujus reglamentinius 
reikalavimus, įskaitant 

mokymų fondo programą 
 

 

Nacionalinės vaikų 
priežiūros programos 

atidarymas visoms 
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atitinka naujus 
reglamentinius 

reikalavimus, įskaitant 
kokybės plėtros programą 
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Konsultacijų ir 
komunikacijos 

strategijos sukūrimas 
 

 

Konsultacijų ir 
komunikacijos strategijos 
įgyvendinimas 

 

 
Konsultacijų ir 
komunikacijos strategijos 
įgyvendinimo tęsinys 
 

 

Ką man dabar daryti? 

Dabar Jums nieko daryti nereikia. Pagrindinių veiksmų plano etapų įgyvendinimo eigoje auklės 
gaus pranešimus.  Jei reikia naujos informacijos, sekite mus „Facebook“ ir tinklavietėje, kur 
rasite informacijos, kaip vyksta plėtra. 

  



Kur sužinoti daugiau ir gauti pagalbos? 

Local City/County Childcare Committees  Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland     Barnardos  

National Parents Council    National Childhood Network 

Terminų žodynėlis 

„First Five“: „First 5“ - tai vyriausybės strategija gerinti kūdikių, jaunuolių ir jų šeimų gyvenimą.  Tai 10 
metų planas padėti užtikrinti, kad visi vaikai turėtų teigiamą ankstyvojo amžiaus tarpsnio patirtį ir be 
problemų žengtų į gyvenimą.   

Mokymo fondo programa:  Specialiai auklėms bus parengta mokymų fondo programa. Mokymų 
fondo programa bus prieinama 1 etape, o šios programos baigimas bus būtinoji sąlyga prisiregistruoti 
„Tusla“. Auklės patirties ir įgūdžių pripažinimas ir ankstesnis mokymasis bus įtraukti į mokymo fondo 
programos įvertinimą. 

Kokybės plėtros programa (KPP):  Kokybės plėtros programa būtent auklėms skirtų mokymų ir 
mentorystės pagrindu bus sudaryta, kaip mokymo fondo programos tęsinys, siūlanti auklėms vietinę, 
palaikomąją programą kokybės raidai.  Siekiant neprarasti „Tusla“ registracijos iki 2028 m. per keletą 
metų „Tusla“ registruotų auklių bus reikalaujama išklausyti šią KPP. Auklės patirties ir įgūdžių 
pripažinimas ir ankstesnis mokymasis bus įtraukti į kokybės plėtros programą. 

Išsamesnės informacijos ieškokite Nacionaliniame veiksmų plane vaikų auklėjimui.  

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/

