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Įgyvendinant Lietuvos  Respublikos švietimo  
įstatymo 37   straipsnio  1  ir  3   dalis bei 

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. 

gruodžio  23  d.  nutarimu  Nr.  XII-745  „Dėl  
Valstybinės  švietimo  2013–2022  metų 

strategijos patvirtinimo“, 13.2 papunktį, buvo 
patvirtinta  Geros mokyklos koncepcija.



Geroje  mokykloje  gyvenimas  ir  ugdymas(is)  
susilieja,  persipinant  veikloms, joms skirtoms 

erdvėms, laiko organizavimui ir patirtims. Mokomasi  
tyrinėjant, eksperimentuojant,  atrandant  ir  

išrandant,  kuriant, bendraujant. Ugdymo(si) 
aplinkos yra dinamiškos, atviros ir funkcionalios: 

„klasės be sienų“, „klasės  lauke“,  ugdymą(si) 
stimuliuojanti  aplinka, mokinių indėlis  kuriant  

aplinką (įgyvendintos  mokinių  idėjos  ir  projektai,  
jų  darbai,  kūriniai,  daiktai aplinkoje) ir kt.



Pagal bendrojo ugdymo mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo srities rodiklius: aplinkų 

bendrakūra ir mokymasis be sienų – 
mokymasis ne mokykloje, aktyviai kuriamos ir 

praktiškai pritaikomos edukacinės erdvės







Mokytojai įtraukia  mokinius į klasės 
ir bendrų mokyklos erdvių 

projektavimą, įrengimą, dekoravimą



Išdekoruotos  senosios mokyklos vaizdu 
koridoriaus sienos



Specialiai sukurtos 
erdvės:

Vaikų žaidimų 
erdvė

Proto erdvė

Futbolo erdvė

Krepšinio erdvė

Treniruoklių erdvė

Sraigių sodas

Žaliasis kalnas

Poilsio erdvė

Kurčiųjų parkas

Vitaminų sodas

Mokykloje ir jos teritorijoje yra 
sukurtos ir mokinių ugdymui 
pritaikytos edukacinės erdvės: 



Geba pasirinkti tikslingiausias darbo 
priemones, medžiagas



Būnant gamtoje ją saugo, tausoja, tvarko aplinką, aiškinasi, 
kaip žmonių veikla ją keičia, suvokia savo kaip vartotojo 

vaidmenį tausojant gamtos išteklius





Didėja mokinių iniciatyvumas, veiklumas, kūrybiškumas, 
atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms, poreikiui 

tobulėti



Išmoksta dirbti grupėje, bendrauti ir 
bendradarbiauti





Mokiniai  jaučiasi  mokyklos kūrėjais  ir 
šeimininkais



Domisi aplinkiniu pasauliu, tyrinėja, nebijo 
klausinėti



Galimybė būti ir veikti drauge



Fiksuoja, nagrinėja, apibendrina gautą 
informaciją



















Ugdymui  išradingai pritaikoma  mokyklos 
teritorija



Lauko klasėje vyksta gestų kalbos užsiėmimai







Stebi augalų įvairovę, aiškinasi jų priklausomybę, atranda augalų 
sandaros ypatybes, stebi prisitaikymą prie kintančių sąlygų







Planuoja ir atlieka paprasčiausius stebėjimus  ir bandymus, 
vaizdžiai pateikia jų rezultatus, vertina savo pasiekimus ir 

numato, ką dar reikia pasimokyti



Galimybė  įgyvendinti kūrybinius  sumanymus 















Mokyklos patalpose ir lauko erdvėse sukurta 
pokyčiams palanki bendradarbiavimą skatinanti 

aplinka: įkurta lauko biblioteka, jaunimo diskusijų 
erdvė. Respublikiniuose ir tarptautiniuose 

seminaruose dalinamasi patirtimi apie veiklas 
edukacinėse erdvėse.





Didėja mokinių iniciatyvumas, veiklumas, kūrybiškumas, 
atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms, poreikiui 

tobulėti



Edukacinių erdvių poveikis mokyklos 
pažangai

Kasmet tobulinamos, praturtinamos sukurtos 
edukacinės erdvės mokyklos patalpose ir lauke, 
kieme prisodinta daugybė medžių ir želdinių.





Įrengtas  multisensorinis  kambarys



Mokiniai kelia elementarias hipotezes, įžvelgia 
ryšius tarp faktų ir reiškinių



Mokyklos patalpose eksponuojamos ir nuolatos 
keičiamos profesionalių dailininkų, dailininkų 

mėgėjų ir mokinių darbų parodos. Taip pat 
eksponuojami medžio, keramikos kūrybiniai  

darbai ir kt. Remiantis 2019 m. atliktos apklausos 
duomenimis, į mokyklą noriai eina 98 procentai 

mokinių.







Poveikis mokinio brandai, pasiekimams ir 
pažangai 

Mokiniai edukacinėse erdvėse, taikant patirtinį ugdymą, 
lengviau įgyja žinias, formuoja įgūdžius. Kolektyvinių 
erdvių projektavimo, rengimo metu mokiniai jaučiasi 
mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. Tampa atsakingi už 

kartu kurtą aplinką. Dirbdami su bendruomenės nariais ir 
savanoriais, patiria bendrabarbiavimo džiaugsmą ir naudą. 

Mokymasis ir ugdymasis naujai įkurtose edukacinėse 
erdvėse, analizuojant ir vertinant savo ir kitų kūrybinius 

darbus, stiprina mokymosi motyvaciją.


