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Mokyklų edukacinių erdvių  
2022 metų konkurso nuostatų  
1 priedas 

 
MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2022 METŲ KONKURSO DALYVIO ANKETA 

 
Mokykla Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla 
 
Adresas Parko g. 19, Panevėžys 
 
Asmuo kontaktams (vardas, pavardė, pareigos, elektroninis paštas, telefonas) 
Direktorė Danutė Kriščiūnienė, el. p. danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt, tel. 8-604-06931 
 

Informacija vertinimui 
Mokykla nurodo iki 5 svarbiausių edukacinių erdvių kūrimo bei naudojimo pasiekimų. 

Mokyklos, tapusios nacionalinio etapo nugalėtojomis 2018 arba 2020 metais, nurodo tik 
svarbiausius pokyčius nuo paskutinio laimėto konkurso. 

 

1. 

Įkurta Žinių, kūrybos ir poilsio erdvė. Nauja edukacinė erdvė leidžia organizuoti ugdymo 
procesą gryname ore, paįvairina mokymąsi, padeda stiprinti mokinių sveikatą, ugdytiniai 
ilsėdamiesi jaučia emocinį džiaugsmą ir atsipalaidavimą. Mokiniai įgyja gamtamokslinių 
kompetencijų, atlikdami tiriamuosius darbus bei stebėjimus, patiria tyrinėjimo džiaugsmą.  

2. 

Įkurta Gamtamokslinė erdvė. Erdvės sukūrimo tikslas – kurti mokinių pasaulėvaizdį, plėtoti 
jų vertybines nuostatas, ugdyti pagarbą gyvajai ir negyvajai gamtai, atsakomybę už jos 
išsaugojimą bei racionalų išteklių naudojimą. Naujai įkurta erdvė padeda skatinti mokinių 
iniciatyvumą, veiklumą, kūrybiškumą, atvirumą kaitai. 

3. 

Įkurta nauja keletą edukacinių erdvių apjungianti erdvė – Gyvoji gamta. Erdvėje mokiniai 
supažindinami su augalų ir vabzdžių įvairove, diegiamas supratimas apie ekologiškas 
daržoves, vaisius ir prieskonines žoleles. Patyriminiu būdu ir taikant STEAM metodiką 
mokiniai mokosi bendrųjų gebėjimų: komunikacinių, pažintinių, darbo ir veiklos. 

4. 

Įkurtas Asmenybių parkas ir kalbų klasė. Erdvėje ugdomas patriotizmas, skatinant 
domėjimąsi gimtosios šalies iškiliomis asmenybėmis, formuojant suvokimą, kaip kuriami 
valstybės pagrindai. Kalbų klasėje sudarytos sąlygos organizuoti integruotas lietuvių, lietuvių 
gestų ir anglų kalbų pamokas lauko erdvėje. 

5. 

Įkurta Sveikatingumo erdvė. Įrengtas Kneipo takas. Ši erdvė padeda ugdytiniams ir 
mokiniams siekti fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, atveria galimybę pažinti save, patirti 
judėjimo keliamą džiaugsmą, kuria prielaidas saviraiškai. Tikslas – tenkinti natūralų poreikį 
judėti, lavinti motoriką ir kūno laikyseną, siekti judesių kultūros ir grožio, asmens 
individualumo ir savarankiškumo. 

 
Komentarai vertintojams 

 
Toliau pildo 2018 arba 2020 metų konkursų nacionalinių etapų nugalėtojai. 
 
Pažymėkite (x) laimėtus konkursus √ 2018 m.   2020 m. 
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Kuruojama mokykla, jos kontaktai (pildo mokyklos mentorės, žr. 6 nuostatų punktą). 
(kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, elektroninis paštas, telefonas) 
Panevėžio lopšelis – darželis „Riešutėlis“.  
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Petrulienė, el. p. kasopeja@gmail.com, tel. +370 
67440778, 8 45 441280. 

 


