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Ug dy mo(si) ap lin ka, kaip vie nas es mi nių ko ky biš ko švie ti mo veiks nių, pas ta ruo
ju me tu yra ne tik už sie nio, bet ir Lie tu vos švie ti mo po li ti kų dė me sio cen tre. Pa
grin di nia me ša lies stra te gi nia me do ku men te Lie tu vos pa žan gos stra te gi ja „Lie tu va 
2030“ tei gia ma, kad pri va lu vi so se mo kyk lo se su kur ti tin ka mą mo ky mo si ap lin ką, 
nes ji, kaip ir mo ky mo pro gra mų ko ky bė, la bai svar bi at ei ties vi suo me nės na rių 
kū ry bin gu mui ug dy ti, o prak ti nių įgū džių to bu li ni mo ba zė yra ypač svar bi aukš
tes niesiems ge bė ji mams ug dy ti.

Ne var žan ti, at vi ra, kom for tiš ka, es te tiš ka, funk cio na li, esant po rei kiui leng vai 
per tvar ko ma ug dy mo(si)  erd vė, ap rū pin ta daik tais, me džia go mis ir įran ga, su ku
rių pa gal ba už tik ri na mas ko ky biš kas ug dy mas ir ga li my bė mo ki niams dirb ti gru
pė mis ar in di vi du a liai, at lik ti pro jek ti nę ir prak ti nę veik lą, erd vė, ku rio je su kur ta 
rei kia ma in for ma ci nių ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų in fra struk tū ra, di di na ug dy mo 
veiks min gu mą ir ko ky bę.

Už sie nio au to rių ty ri mai ro do, kad mo der nios ug dy mo(si) erd vės tu ri tei gia mą po
vei kį mo ki nių mo ky mo si pa sie ki mams. Tarp tau ti nių mo ki nių pa sie ki mų ty ri mų duo
me ni mis (TIMSS, PI SA), aukš čiau sius gam tos moks lų re zul ta tus pa sie kia ša lys, ku rių 
mo kyk los ne jau čia iš tek lių trū ku mo ir yra ap rū pin tos moks li nė mis la bo ra to ri jo mis.

Esa mos so viet me čiu sta ty tų mo kyk lų ug dy mo(si) erd vių są ly gos ne ati tin ka šiuo
lai ki niam ug dy mo pro ce sui ke lia mų rei ka la vi mų ir ne su da ro prie lai dų siek ti aukš
tes nių mo ky mo si re zul ta tų, nes ug dy mo(si) erd vės nė ra pri tai ky tos vai kų kū ry bin
gu mui ug dy ti pa gal jų am žių, in di vi du a lioms jų veik loms ir dar bui gru pė se. 
Lie tu vo je švie ti mo įstai gų ug dy mo(si) ap lin kos mo der ni za vi mo svar ba taip pat 
pa brė žia ma Vals ty bi nė je švie ti mo 2013–2022 me tų stra te gi jo je, Na cio na li nė je pa
žan gos pro gra mo je, Eu ro pos Są jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mo je ir kt. 
Da lies mo kyk lų ug dy mo(si) ap lin ka mo der ni zuo ja ma per pro jek tą „Ben dro jo ug
dy mo mo kyk lų (pro gim na zi jų ir pa grin di nių mo kyk lų) mo der ni za vi mas: šiuo lai ki
nių mo ky mo si erd vių kū ri mas“.
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Kas yra ugdymo(si) erdvė?

Šiuo lai ki nė ug dy mo(si) ap lin ka ap ima tiek so cia
li nius, tiek fi zi nius as pek tus. Ta čiau šia me lei di ny je 
ana li zuo ja ma fi zi nė ug dy mo(si) ap lin ka, nes ji vis 

daž niau lai ko ma vie nu svar biau sių veiks nių, sie kiant 
už tik rin ti sėk min gą ug dy mo įstai gos veik lą, su da rant 
są ly gas mokiniams mokytis, perimti žinias ir dalintis 
jo mis. Tai gi mo kyk los ug dy mo(si) erd vės ir lau ko ap
lin ka tu ri įta kos vi sam ug dy mo pro ce sui.

1 lentelė. Ugdymo(si) erdves nusakantys dokumentai ir jų nuostatos

Ug dy mo(si) erd vė – tai švie ti mo įstai gų ar ki tų švie ti mo tei kė jų pa tal pos ir ki tos su ug dy mu(si) su si ju sios 
erd vės, t. y. mo kyk los pa sta to fi zi nė erd vė su jo je esan čio mis prie mo nė mis, pri tai ky ta ak ty viam mo ki nių ug
dy mui(si), in di vi du a liai ir įvai raus dy džio gru pių prak ti nei ir te ori nei veik lai, po il siui, taip pat lau ke įreng tos 
vai kų žai di mo ir sau gaus eis mo mo ky mo aikš te lės.

Mo der ni kū ry bin gu mą ska ti nan ti ug dy mo(si) erd vė su pran ta ma kaip ne var žan ti, at vi ra, kom for tiš ka, es
te tiš ka, funk cio na li, esant po rei kiui leng vai per tvar ko ma ug dy mo(si) erd vė (kla sė, spe cia li zuo tas da ly ko ka bi
ne tas, stu di ja, la bo ra to ri ja, dirb tu vės, spor to sa lė, ug dy mo(si) pro ce sui pri tai ky ti skai tyk la, ak tų sa lė, fo jė, ko
ri do rius, val gyk la, mo ki nių po il siui skir tos erd vės), ap rū pin ta daik tais, me džia go mis ir įran ga (funk cio na liais ir 
ori gi na liais bal dais, pro gra mo se api brėž tam ug dy mo tu ri niui įgy ven din ti rei ka lin go mis dar bo, kū ry bos, vaiz
di nė mis prie mo nė mis), su ku rių pa gal ba už tik ri na mas ko ky biš kas ug dy mas, ga li my bė mo ki niams dirb ti gru
pė mis ar in di vi du a liai, vyk dy ti pro jek ti nę ir prak ti nę veik lą, ir ku rio je pa gal po rei kį su kur ta in for ma ci nių ko
mu ni ka ci nių tech no lo gi jų in fra struk tū ra (2014–2020 me tų Eu ro pos są jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro
gra mos 9 pri ori te to „Vi suo me nės švie ti mas ir žmo giš kų jų iš tek lių po ten cia lo di di ni mas“ 09.1.3CPVAR724 
prie mo nės „Mo kyk lų tin klo efek ty vu mo di di ni mas“ pro jek tų fi nan sa vi mo są ly gų ap ra šas).

Kokios ugdymo(si) erdvės 
tinkamiausios?

Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty me (2011) nu ro
do ma, kad ug dy mo(si) ap lin ka mo kyk lo je tu ri ati tik
ti hi gie nos nor mas ir tei sės ak tų nu sta ty tus mo ki nių 
sau gos bei svei ka tos rei ka la vi mus. Ta čiau mo kyk loms, 

sie kian čioms di des nės ug dy mo(si) ko ky bės, kaip 
orien ty ras pra ver čia Ben dro sios pro gra mos, Ge ros mo
kyk los kon cep ci ja, Pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug
dy mo pro gra mų ap ra šai ir Mo kyk los, įgy ven di nan čios 
ben dro jo ug dy mo pro gra mas, veik los ko ky bės įsi ver ti ni
mo me to di ka (1 len te lė).

Dokumentas Nuostata

Pradinio ir pagrindinio ugdymo 
bendrosios programos (2008)

Aplinka, kurioje mokomasi, turėtų būti funkcionali, mobili, saugi ir higieniška, 
estetiška ir skatinanti kūrybingumą.

Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymas (2011)

Mokymosi aplinka mokykloje turi atitikti higienos normas, teisės aktų nustatytus 
mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą. 

Geros mokyklos koncepcija
(2015)

Mokyklos ugdymo(si) erdvės turi būti įvairios paskirties, patogios, lengvai 
pertvarkomos ir pritaikomos įvairiai mokinių veiklai,   jos turi pasižymėti ugdymąsi 
stimuliuojančia aplinka.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų aprašas (2015)

Kuriama moderni mokymo(si) aplinka, ugdymo procese naudojama įranga ir 
priemonės turi atitikti šiuolaikinę ugdymo(si) sampratą, ugdymo turinį, mokinių 
poreikius ir galias.

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 
kokybės (įsi)vertinimo modelis ir 

rodikliai (2016)

Pabrėžiama fizinės ir virtualiosios mokymosi aplinkos reikšmė ugdymui. Pabrėžiamas 
aplinkos kūrimo ir ugdymo ryšys, ugdymo proceso dalyvių įtraukimas į erdvių kūrimą. 
Vadovaujamasi atviros mokyklos, „mokymosi be sienų“, neformalių mokymosi 
bendruomenių ir nuolatinio mokymosi idėjomis.

Ben dro sio se pro gra mo se (2008) tei gia ma, kad ap
lin ka, ku rio je mo ko ma si, tu rė tų bū ti funk cio na li,  
t. y. pri tai ky ta įvai rių po rei kių mo ki niams ir įvai riems 
jų po rei kiams, mo bi li: kla sė je tu ri bū ti ne sun ku su kur
ti ma žes nes erd ves in di vi du a liai ar gru pi nei mo ki nių 
veik lai, pri tai ky ti erd vę veik los spe ci fi kai, jo je tu ri pa

kak ti erd vės ju dė ti, il sė tis ir veik ti; įran ga ir prie mo nės 
tu ri ati tik ti šiuo lai ki nio ug dy mo pro ce so po rei kius ir 
rei ka la vi mus. Mo ky mo si ap lin ka tu rė tų bū ti sau gi ir 
hi gie niš ka, t. y. dar bo ir veik los vie tos tu ri bū ti er go
no miš kos, tin ka mai ap švies tos, vė di na mos, ne kenks
min gos svei ka tai, jo se tu ri bū ti pa lai ko ma op ti ma li 
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dar bui tem pe ra tū ra. Mo ky mo(si) ap lin ka (pa tal pa, 
bal dai, įran ga, reik me nys ir kt.) tu ri bū ti es te tiš ka 
(jau ki ir sko nin ga, dar ni erd vės, daik tų ir spal vų kom
po zi ci jos po žiū riu, pa si žy min ti mo ki nių dar bų eks po
na vi mo kul tū ra) ir ska ti nan ti kū ry bin gu mą (ska ti na
mas mo ki nių mąs ty mo no va to riš ku mas ir lanks tu mas, 
su da ro mos są ly gos įžvelg ti pro ble mas, mąs ty ti, eks
pe ri men tuo ti, iš gy ven ti kū ry bos ir at ra di mo džiaugs
mą, ug do mas pa lan ku mas nau ju mui, sa vi tu mui, la
vi na ma vaiz duo tė, ug do mas jaut ru mas, smal su mas, 
at vi ru mas sau ir ki tiems). 

Ge ros mo kyk los kon cep ci jo je (2015) nu ro do ma, kad 
ug dy mo(si) erd vė tu rė tų bū ti di na miš ka, at vi ra ir funk
cio na li. Ją api bū di na šie bruo žai: „kla sės be sie nų“ 
(pa to gios, įvai rios pa skir ties ir leng vai per tvar ko mos 
erd vės, mo kyk los pa tal pų nau do ji mo įvai ro vė, „kla sės 
lau ke“ ir ki toks mo kyk los te ri to ri jos pri tai ky mas ug dy
mui(si)); ug dy mą si sti mu liuo jan ti ap lin ka (kny gos, 

de ta lių ir įran gos įvai ro vė, funk cio na lūs ir ori gi na lūs 
bal dai, spal vos, me džia gos, for mos, ap švie ti mas, au
ga lai, gar sai, kva pai, pa to gi tvar ka ir kt.); mo ki nių in
dė lis ku riant ap lin ką (įgy ven din tos mo ki nių idė jos ir 
pro jek tai, jų dar bai, kū ri niai, daik tai ap lin ko je); vir tu a
lio ji ap lin ka (mo kyk los in ter ne to sve tai nė, jos tu ri nio 
ir nau do ji mo bū dų įvai ro vė, gy vu mas, po pu lia ru mas).

Re mian tis Ge ros mo kyk los kon cep ci ja, ku rio
je ap ta ria mi mo kyk los veik los as pek tai ir jų ry šiai,  
2016 m. bu vo at nau jin tas mo kyk los veik los ko ky bės 
įsi ver ti ni mo ir iš ori nio ver ti ni mo mo de lis. Jį su da ro 
4 mo kyk los veik los sri čių – re zul ta tai, ug dy mas(is) 
ir mo ki nių pa tir tys, ug dy mo(si) ap lin kos, ly de rys tė ir 
va dy ba – 25 ro dik lių sis te ma. Tre čio sios sri ties – ug
dy mo(si) ap lin kos – ro dik liais pa brė žia ma fi zi nių ir 
vir tu a lių jų mo ky mo si ap lin kų reikš mė ug dy mui. 
Ver ti nant šią sri tį, at si žvel gia ma į ap lin kų kū ri mo ir 
ug dy mo ry šį, ug dy mo pro ce so da ly vių įtrau ki mą į 
erd vių kū ri mą (2 len te lė).
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Įvairovė. Įranga ir priemonės įvairios ir įvairios paskirties, atitinkančios aplinkybes, dalyko turinį, poreikius 
ir mokinių amžių. Įrangos ir priemonių pakanka, jos kryptingai panaudojamos ugdymo(si) tikslams pasiekti. 
Mokytojai drauge su mokiniais ir patys kuria mokymosi priemones, dalijasi ir prasmingai naudojasi jomis. 
Įranga ir priemonės paskirstomos teisingai, garantuojant lygias galimybes kiekvienam mokiniui. Mokykla 
plečia ugdymo galimybes, naudodamasi kitų organizacijų ištekliais.
Šiuolaikiškumas. Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo reikalavimus 
ir pagal poreikį atnaujinamos. Mokyklos bendruomenė vertina turimų priemonių naudingumą. Mokyklos 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko) indėlis į mokyklos 
infrastruktūrą, įrangos ir priemonių atnaujinimą garantuoja ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę.
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Estetiškumas. Mokyklos interjeras (spalvos, baldai ir jų išdėstymas, stendai, puošyba ir kitos detalės) kuria 
gerą nuotaiką ir mokinių amžiui derantį jaukumą, ugdo darnos jausmą ir gerą skonį. Derinant interjero stilius, 
kuriamos įvairių paskirčių erdvės – padedančios susikaupti, mąstyti ir mokytis, improvizuoti ir kurti, bendrauti 
ir ilsėtis.
Ergonomiškumas. Mokymosi aplinka – patalpų išdėstymas, įrengimas, apšvietimas, vėdinimas ir šildymas – yra 
patogi, sveika ir palanki mokytis. Erdvės funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos įvairiems ugdymo(si) 
poreikiams: pamokoms ir popamokinei veiklai, individualiam, dvejetų ar grupių darbui, mokymuisi su mokytojais 
ar savarankiškai. Įrengtos aktyvaus ir pasyvaus poilsio, bendravimo erdvės. Kiekvienas bendruomenės narys turi 
vietą darbo ar mokymosi priemonėms pasidėti.
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Mokinių įtraukimas. Mokytojai įtraukia mokinius į klasės ir bendrų mokyklos erdvių projektavimą, įrengimą, 
dekoravimą. Mokiniai jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais, jie vertina bendrakūrą kaip galimybę būti ir 
veikti drauge, kurti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus, prisiimti atsakomybę, įgyti patirties ir gebėjimų.
Mokinių darbų demonstravimas. Mokyklos patalpos dekoruojamos mokinių darbais. Taip pat eksponuojami 
tarpiniai mokymosi rezultatai, atspindintys jo procesą, – eskizai, modeliai, projektai, užrašai. Mokiniai vertina, 
domisi, saugo savo ir kitų darbus, mokosi iš jų.

2 lentelė. Įgalinanti mokytis ugdymo(si) erdvė

Šaltinis: Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelis, 2016

Ug dy mo(si) erd vė taip pat api brė žia ma Pra di
nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra še 
(2015). Ji tu rė tų bū ti sau gi, svei ka, leng vai per tvar ko
ma ir kryp tin gai pa nau do ja ma pa gal mo ky mo si tiks
lus. Pra di nio ug dy mo pro gra mą įgy ven di nan čio se 
mo kyk lo se tu rė tų bū ti įren gia mos vai kams pri tai ky tos 
mo ky mo si, bui ties, žai di mų ir po il sio erd vės, pa grin di
nio ug dy mo pro gra mą vyk dan čios mo kyk los tu ri bū ti 
ap rū pi na mos la bo ra to ri ne ir tech no lo gi ne įran ga, o 
vi du ri nio ug dy mo pro gra mą įgy ven di nan čio se mo
kyk lo se ku ria ma ap lin ka tu ri bū ti pa lan ki te ori niam 
ir prak ti niam mo ky mui si, sa va ran kiš kam ir ko man di

niam mo ki nių dar bui, ruo ši mui si kar je rai ir ver slu mo 
ug dy mui. 

Už sie nio ša ly se taip pat daug dė me sio ski ria ma 
švie ti mo įstai gų ug dy mo(si) erd vėms. Vo kie ti jos 
Šiau rės Rei noVest fa li jos vals ty bi nės tar ny bos re ko
men da ci jo se, skir to se mo kyk los fi zi nės ap lin kos kon
cep ci jai api bū din ti, pa tei kia mos gai rės, kaip su kur ti 
tin ka mą fi zi nę mo kyk los ap lin ką. Pa grin di niai kon cep
ci jo je nu ro do mi ug dy mo(si) erd vės ypa tu mai: akus ti
ka – ne triukš min ga, lei džian ti klau sy ti ir iš girs ti ap lin
ka; spal vos – dar nios; bal dai – tin ka mi ir in di vi du a liam, 
ir gru pi niam dar bui; ap švie ti mas – svar bi na tū ra laus 
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ir dirb ti nio ap švie ti mo der mė; kla sės dy dis ir lanks tus 
nau do ji mas – svar bu, kad bū tų pa kan ka mai vie tos ir 
įma no ma per tvar ky ti; kla sės oro ko ky bė – pa kan ka mai 
švie žio oro; len tos – vie toj tra di ci nių – in te rak ty vio
sios. Ško ti jos mo kyk loms pa teik to se fi zi nės ap lin kos 
kū ri mo re ko men da ci jo se pa brė žia ma, kad tu ri bū ti 
su da ry ta ga li my bė lanks čiai rink tis dar bo erd ves, tin
kan čias mo ky mo te moms, mo ki nių po rei kiams ir in
te re sams. Pa grin di niai Suo mi jos švie ti mo įstai gų ug
dy mo si erd vių kri te ri jai: lanks tu mas ir įvai ru mas (pri
tai ko mu mas įvai rioms reik mėms), at vi ru mas. Bū din ga 

cen tri nė erd vė pa sta to vi du je ben drai veik lai. Šiuo lai
ki niuo se pa sta tų pro jek tuo se svar bu ne mo ky mo si 
kla sės, o mo ky mo si pei za žai, t. y. trans for muo ja mos, 
per tvar ko mos erd vės, la bai ma žai ski rian čių jų sie nų.

1 pav. pa ro dy tos  Aust ra li jos Vik to ri jos vals ti jos 
švie ti mo mi nis te ri jos re ko men da ci jo se mo kyk lų pa
sta tų pro jek ta vi mui siū lo mos šiuo lai ki niam mo ky mui
si tin ka mos mo kyk los erd vės. Jos įvai rios pa skir ties ir 
dy džio, be to, jų pa skir tis ga li bū ti kei čia ma, nes erd
vės ga li bū ti per tvar ko mos. Mo ky mui si pri tai ko mos 
vi sos pa tal pos ir už mo kyk los sie nų esan ti ap lin ka.

1 pav. Mokyklos erdvės

Bendradarbiavimo erdvė 
(20 kv. m)

Grupinio mokymosi erdvė 
(20–25 kv. m)

Pristatymų patalpa 
(40–50 kv. m, pertveriama)

Mokytojų darbo ir susirinkimų 
erdvė (20–25 kv. m)

Asmeninė 
mokinio erdvė 
(1–2 kv. m)

Susikaupimo ir tylaus darbo 
erdvė (10 kv. m)

Mokymosi priemonių saugykla 
(20–30 kv. m)

Specializuotos laboratorijos 
(80–100 kv. m)

Projektinio darbo erdvė 
(40–50 kv. m, pertveriama)

Mokymosi lauke erdvės Darbų pristatymo erdvė  
(20 kv. m)

„Nusišalinimo“, poilsio 
erdvė (15–20 kv. m)

Šaltinis: Švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos, 2013

Už sie nio ty rė jai (Hil le, 2011; Du dek, 2015) ski ria 
pa grin di nes mo kyk los funk ci nių zo nų erd ves: mo ky
mo, ad mi nist ra ci jos, sa lių ir ben dro sios erd vės. Mo ky mo 
pa tal pos yra skirs to mos į ben dro mo ky mo ir spe cia li
zuo tas kla ses. Ad mi nist ra ci jos pa tal pos ap ima mo kyk
los va do vy bės ir pa gal bi nes pa tal pas. Sa lių pa tal pos 
skirs to mos į spor to, ak tų sa les ir val gyk lą. Ben dro sioms 
erd vėms pri klau so mo kyk los ko ri do riai, dra bu ži nės, 
bib lio te ka, uni ver sa lios, ben druo me ni nės pa tal pos. 
Es mi nė mo ky mo prie mo nė ir ele men tas yra kla sė.

Šiuo lai ki nei mo kyk lai svar bu, kad vi sos kla sės erd
vės bū tų dau gia funk cės. Tai itin svar bu pra di niam 
ug dy mui, ku ris ne re tai vyks ta kla sė se, skir to se ben
dra jam mo ky mui. To kios dau gia funk cės, įvai riems 
mo ky mo(si) bū dams tin ka mos kla sės rei ka lin gos 

hu ma ni ta ri nėms dis cip li noms, me nams, tech no lo gi
joms, spor tui, te at rui. Taip pat rei kia at ski rų pa tal pų, 
skir tų kal boms, mu zi kai, che mi jai, fi zi kai ir pan. Ša lia 
šių ka bi ne tų rei ka lin gos mo ky mo prie mo nių sau go ji
mo pa tal pos. Mo kyk lai bū ti na spor to ir ak tų sa lė, ša lia 
jų – erd vūs ho lai. Be čia pa mi nė tų pa grin di nių erd vių 
ne ga li bū ti nė vie nos mo der nios mo kyk los, bet tai ne
reiš kia, kad toks įvai rių funk ci jų erd vi nis da ri nys ga
ran tuos ko ky biš ką fi zi nę ug dy mo(si) ap lin ką.

Mo kyk los erd vėms rei kia nu sta ty ti są sa jas ir op ti
ma lius dy džius, pai sant nuo sek lu mo, lo giš kai ap gal vo
jant erd vės nau do to jų apy ta ką, t. y. jų vei ki mo, bu vi mo, 
ju dė ji mo po bū dį, at lie kant mo ky mo ir mo ky mo si veiks
mus, taip pat už kla si niu, per trau kų me tu. Tin ka mai or
ga ni zuo tos erd vės lei džia lai ky tis so cia liai pri im ti nų 
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nor mų, taip pat pa de da su vok ti mo kyk los pa sta tą kaip 
vi su mą. Tar pi nių erd vių su ma ny mas (ku ris ne ap si ri bo
ja tik ko ri do riais) at sklei džia ob jek to erd vi nę ko ky bę, 
gal būt net mo kyk los ta pa tu mą ir at spin di de mo kra
tiškumo ly gį. Ug dy mo erd vių gru pa vi mas pa gal vai kų 
am žių tu ri bū ti es mi nis erd vių or ga ni za vi mo prin ci pas.

Itin svar bu mo kyk los ug dy mo(si) erd ves ap rū pin ti 
in for ma ci nių ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų (IKT) prie
mo nė mis (in te rak ty vio sios len tos, ne šio ja mie ji kom
piu te riai, mo bi lio ji įran ga, be lai dis in ter ne to ry šys ir 
kt.). IKT pa de da kur ti nau ją, in for ma ci jos šal ti nių ir ben
dra vi mo prie mo nių įvai ro ve pa si žy min čią ug dy mo(si) 
ap lin ką, ku rio je leng viau ug dy ti kri ti nio mąs ty mo ge
bė ji mus, in teg ruo ti įvai rių sri čių te mas, tai ky ti ak ty vius 
mo ky mo me to dus, iš ryš kin ti ir la vin ti in di vi du a lius vai
ko ge bė ji mus, mo ky ti dirb ti sa va ran kiš kai ir gru pė mis.

Taip pat la bai svar bu, kad fi zi nė ug dy mo(si) ap lin
ka bū tų pri tai ky ta spe cia lie siems mo ki nių ug dy mo si 
po rei kiams. Kai ku riems mo ki niams ga li pri reik ti: tam
sios, ap švies tos, ma ti nės kla sės len tos, vien vie čių suo lų 
ma ti niu pa vir šiu mi; re gu liuo ja mo aukš čio suo lų, suo lų 
su pa pil do mo mis šir mo mis – spe cia lių bok sų (hi pe rak
ty viems vai kams); po il sio kam pe lio su ki li mu ir žais lais 
veik los bū dams keis ti; fi zi nės iš kro vos kam pe lio ak ty
viam ju dė ji mui (pa bė gio ji mui, šo ki nė ji mui ir kt.), pa pil
do mos gar so izo lia ci jos; prie va žų, lif tų, spe cia liai įreng tų 
tu a le tų, kon tras tin gų spal vų in ter je ro, gar si nių (pa vyz
džiui, re gos su tri ki mų tu rin tiems vai kams) ir pa vir šių 

orien ty rų (pa vyz džiui, au tiz mo spek tro su tri ki mų tu
rin tiems vai kams) ir kt.

Ug dy mo(si) erd vės lau ko ap lin ka taip pat tu ri įta
kos vi sam ug dy mo pro ce sui, to dėl la bai svar bu dau
giau dė me sio skir ti erd vėms, skir toms spe ci fi nei veik
lai, įreng ti, at si žvel giant į vai kų am žių, kraš to vaiz džio 
ypa tu mus ir pan. Erd vių kū ri mo įvai ro vė pla ti: ar chi
tek tū ri nės (erd vės ap link te ri to ri jo je esan čius pa sta
tus); že mės dar bų (ban dy mų skly pe liai, kom pos ti nės 
aikš te lės, eko lo gi nė so di nin kys tė); bo ta ni nės erd vės 
(gė ly nai, me džiai, žel di niai); rek re a ci jos, ro man ti kos 
kam pe liai; erd vės me ni niam ug dy mui; žai di mų erd vės, 
nuo ty kių, ke lio nių marš ru tai; kū ry bi nės dirb tu vės; lau ko 
kla sės; spor to aikš ty nai; rep re zen ta ci nės erd vės; tiks li
nės pa skir ties erd vės (au to mo bi lių, dvi ra čių sto vė ji mo 
aikš te lės ir kt.); me mo ria li nės erd vės; na tū ra lios gam tos 
lau ky mės ir gi rai tės.

To kių erd vių yra dau ge lio mo kyk lų ap lin ko je, ta
čiau spe ci fi nė jų pa skir tis ga lė tų bū ti la biau pa brėž
ta. Lau ko ap lin ka tu ri teik ti pe no vi siems po jū čiams: 
re gos, klau sos, uos lės, ly tė ji mo, sko nio (Ku čins kie nė, 
Ge ri kie nė, 2017).

Ku riant mo der nias ug dy mo(si) erd ves rei kia gal
vo ti ne tik apie da bar ti nę, bet ir apie at ei ties kar tas. 
Mo kyk la, pa si žy min ti dau gia funk cė mis erd vė mis, tu
rin ti ga li my bę lai kui bė gant plė to tis ir keis tis, at si žvel
giant į kin tan čius ug dy mo tiks lus ir už da vi nius, yra 
ypač ver ti na ma.

Kokią įtaką ugdymo(si) erdvės 
daro mokymosi pasiekimams?

Moks li niais ty ri mais (Aria ni, 2016; Bar rett, 2015; 
Ba ker, 2012; Fis her, 2005 ir kt.) įro dy ta, kad mo der nios 
ug dy mo(si) erd vės tu ri įta kos mo ki nių mo ky mo si pa
sie ki mams, ta čiau vie na reikš mio at sa ky mo, ko kios jos 
tu rė tų bū ti, nė ra ir tik riau siai ne ga li bū ti, nes da bar
ti nė ug dy mo si ap lin ka ne be iš si ten ka tarp mo kyk los 
sie nų, ji ke lia si į so cia li nę ir vir tu a li ą ją erd vę. Ta čiau 
šiuo lai ki nė mo kyk los ap lin ka ne abe jo ti nai tu ri bū ti 
ne tik sau gi, svei ka ir pa trauk li – vai kai  čia tu ri jaus tis 
pa to giai ir jau kiai, fi zi nės erd vės tu rė tų nu teik ti at vi
ru mui, ben dra vi mui, ben dra dar bia vi mui, tar pu sa vio 
pa gar bai ir ki toms hu ma nis ti nėms nuo sta toms. Pa ti 
mo kyk la sa vai me tu ri bū ti kaip ug dy mo prie mo nė.

Mo der nus ug dy mo(si) erd vių in ter je ras ža di na 
emo ci jas, pa de da su telk ti dė me sį ir nu tei kia mo ki nius 

mo ky mui si. Ne tra di ci nės įė ji mo zo nos, ra mios pri va
čios ir vie šo sios erd vės tei kia sau gu mo ir vie ny bės 
jaus mą. Mo der ni ug dy mo(si) erd vė ska ti na mo ky tis, 
mąs ty ti kū ry bin gai.

P. Bar ret t’o (2015) at lik ta ana li zė ro do, kad spal vų 
pa rin ki mas in ter je re, ap lin kos pri tai ky mas mo ki nio 
po rei kiams, ga li my bė per tvar ky ti erd vę, su si sie ki mas 
mo kyk los vi du je, ug dy mui(si) skir tų pa tal pų iš skir
ti nu mas ir ap švie ti mo ypa tu mai tu ri tie sio gi nę įta
ką mo ki nių mo ky mo si re zul ta tams (3 len te lė). Lais vė 
rink tis pa tal pą, me džia gą, rei kia mas tech ni nes pa gal
bi nes prie mo nes ir ap skri tai veik lą ska ti na kū ry bin gu
mą. Neut ra lios spal vos, šil tas na tū ra lus ap švie ti mas 
pa de da kur ti jau kią at mo sfe rą. Ra cio na liai iš dės ty ti 
daik tai ne truk do sau giai ju dė ti. Mo kyk los ap lin ką ku
riant kar tu su pa čiais mo ki niais, pai sant jų pa gei da
vi mų ir pa tir ties, įgy ven di na mas sie kis, kad mo kyk la 
bū tų skir ta vai kams. 

3 lentelė. Ugdymo(si) erdvių dizaino parametrai, turintys įtakos mokinių pasiekimams

Dizaino parametrai Poveikis

Apšvietimas
(dienos šviesa) Nustatyta, kad natūrali šviesa, dideli langai turi įtakos geresniems mokymosi rezultatams.

Apšvietimas
(dirbtinis apšvietimas)

Prastos kokybės apšvietimas sukelia galvos skausmus ir mažina regimosios veiklos efektyvumą. Kokybiškas 
apšvietimas turi įtakos geresniam lankomumui, norui siekti rezultatų ir pažangai.
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Dizaino parametrai Poveikis

Garsas
(akustika) Tinkama akustika klasėje yra svarbi kalbos supratimo sąlyga.

Garsas
(triukšmas) Išorės ir vidaus triukšmas neabejotinai neigiamai veikia mokymosi rezultatus.

Temperatūra Sumažinus temperatūrą (nuo 25 iki 20 laipsnių) ir dažniau vėdinant, matematikos ir kalbos testų rezultatai 
labai pagerėja.

Oro kokybė
(CO )

Bloga vidaus oro kokybė gali mažinti gebėjimą atlikti protines užduotis, ypač tas, kurioms reikia skaičiuoti, 
atsiminti. Taip pat prastėja mokymosi efektyvumas ir mokinių dėmesio koncentracija.

Ryšys su gamta Dėmesio koncentracija padidėja, kai vaikus supa natūrali ir žalesnė aplinka.

Artimumo mokyklai jausmas Nuolat eksponuojant mokinių meno darbus mokiniai labiau jaučiasi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais. Tai 
didina jų savivertę.

Patalpų pritaikymas Tinkamai suprojektuotos ugdymo(si) erdvės skatina tiriamojo pobūdžio elgseną, socialinį bendravimą ir 
bendradarbiavimą.

Patalpų dydis Berniukų elgesiui klasėje ir mergaičių akademiniams pasiekimams neigiamą įtaką daro per mažas vienam 
mokiniui tenkantis plotas.

Susisiekimas
(judėjimo keliai) Galimybė laisvai judėti (erdvūs ir neklaidūs koridoriai) aiškiai teigiamai veikia skaitymo rezultatus.

Patalpų apipavidalinimo 
sudėtingumas 

Mokymosi rezultatai geresni ne per daug sudėtingai apipavidalintose klasėse. Vaikai, dirbantys mažiau 
vizualiai veikiančiomis sąlygomis (ne taip atitraukiančiomis dėmesį), daugiau laiko skyrė užduočiai vykdyti ir 
gavo aukštesnius mokymosi įvertinimus.

Spalvos Ryškesnė sienų spalva turi teigiamos įtakos mokinių mokymosi pažangai. Ryškios spalvos baldai, kilimai ir 
kiti elementai taip pat yra susiję su mokymosi pažanga.

Sudaryta pagal: P. Barrett, 2015

Ug dy mo(si) erd vių įta ką mo ki nių pa sie ki mams pa
tvir ti na Tarp tau ti nio ma te ma ti kos ir gam tos moks lų 4 
ir 8 kla sės mo ki nių pa sie ki mų ty ri mo (TIMSS, 2015) 
ir Tarp tau ti nio pen kio lik mečcių ty ri mo (PI SA, 2015) 
duo me nys. 

TIMSS (2015) duo me ni mis, gam ta moks li nių eks
pe ri men tų ir ty ri mų at li ki mas pa de da mo ki niams ge
riau su pras ti ir iš mok ti gam tos moks lus. Toks ug dy mo 
bū das ska ti na mo ki nius ak ty viai mąs ty ti ir da ry ti iš
va das iš sa vo pa čių gau tų duo me nų. Mo ki nių, ku rių 
mo kyk lo se nė ra la bo ra to ri jos, re zul ta tai yra že mes ni. 
Mo ki nių (38 proc.), ku rie mo kė si mo kyk lo se, tu rin čio
se la bo ra to ri jas, tarp tau ti nis gam tos moks lų re zul ta tų 

vi dur kis bu vo 511 taš kai, o mo ki nių (62 proc.), lan kiu
sių mo kyk las, ne tu rin čias to kių la bo ra to ri jų, tarp tau ti
nis re zul ta tų vi dur kis – 504 taš kai.

De ja, Lie tu va yra tarp ša lių, ku rių mo kyk lo se la
bo ra to ri jų yra ma žiau siai. Tik ne di de lė da lis 4 ir 8 kla
sės mo ki nių tu ri ga li my bę prak tiš kai tai ky ti tas ži nias 
ir ge bė ji mus, ku riems bū ti na la bo ra to ri ja (4 len te lė). 
Daž niau siai Lie tu vos mo kyk lo se gam tos moks lų mo
ko ma la biau te oriš kai. O aukš čiau sius gam tos moks lų 
re zul ta tus pa sie ku sio se Ry tų Azi jos ša ly se (Sin ga pū re, 
Ja po ni jo je, Tai va ne (Ki ni ja), Pie tų Ko rė jo je ir Hon kon ge 
(Ki ni ja)) be veik vi sų ty ri me da ly va vu sių mo ki nių mo
kyk los yra ap rū pin tos moks li nė mis la bo ra to ri jo mis.

4 lentelė. Lietuvos mokinių gamtos mokslų mokymosi rezultatai pagal tai, ar mokykla turi laboratoriją

Kl
as

ė Turi laboratoriją Neturi laboratorijos

Mokinių dalis, proc. Rezultatų 
vidurkis Mokinių dalis, proc. Rezultatų 

vidurkis

4 2  98 528

8 11 528 89 518

Šaltinis: TIMSS, 2015
                                       „“ – rezultatai dėl nepakankamo duomenų kiekio neteikiami.

PI SA (2015) ty ri mo duo me nys ro do, kad maž daug 
pu sė je šia me ty ri me da ly va vu sių ša lių di des nį tin ka
mos ug dy mo ap lin kos ir ug dy mo prie mo nių trū ku mą 
pa ti rian čio se mo kyk lo se gam ta moks li nio raš tin gu mo 
re zul ta tai yra sta tis tiš kai reikš min gai že mes ni. No rint 
su da ry ti ug dy mo ap lin kos ir ug dy mo prie mo nių trū

ku mo in dek są, mo kyk lų di rek to rių bu vo pa pra šy ta 
įver tin ti, kiek ug dy mo ap lin kos (pa vyz džiui, pa sta tų, 
že mės, šil dy mo, vė si ni mo, ap švie ti mo, akus ti nių sis te
mų) ir ug dy mo prie mo nių (pa vyz džiui, va do vė lių, IT 
įran gos, la bo ra to ri nių, bib lio te kos iš tek lių) trū ku mas 
ar ba ne tin ka mu mas jų mo kyk lo se ri bo ja ga li my bes 

2
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ug dy ti. Pa gal šį in dek są, Lie tu vai itin trūks ta mo ky mo 
iš tek lių, esa me ge ro kai že miau EB PO ša lių vi dur kio  
(2 pav.), o gam ta moks li nio raš tin gu mo re zul ta tai dar 
la biau nu kri to: mer gi nų – 24 taš kais (2012 m. bu vo 

503, 2015 m. – 479), vai ki nų – 16 taš kų (bu vo 488, 
2015 m. – 472). Ben dri abie jų ly čių gam ta moks li nio 
raš tin gu mo re zul ta tai pas ku ti nio cik lo me tu bu vo ma
žes ni 21 taš ku.

2 pav. Mokymo priemonių ir infrastruktūros trūkumo indeksas

Didesnė reikšmė rodo didesnį išteklių trūkumą
Šaltinis: PISA, 2015

Na cio na li nių mo ki nių pa sie ki mų ty ri mų duo me
nys (2015) taip pat pa tvir ti na, kad ne tin ka ma fi zi nė 
mo ky mo si ap lin ka pra di nia me ug dy me yra vie na iš 
veiks nių, truk dan čių ge rin ti mo ki nių mo ky mo si pa sie

ki mus (veiks nys „Fi zi nė mo ky mo si ap lin ka mo kyk lo je 
nė ra ge ra“ tu ri sta tis tiš kai reikš min gą ne igia mą ry šį 
su stan dar ti zuo tu api ben drin tu pa sie ki mų ro dik liu)  
(3 pav.).

Mokinio nuomone, daug klasės mokinių nesistengia mokytis 
ir trukdo mokytis

Praktikuojamas formuojamasis, pozityvus vertinimas

Mokykloje saugu, patinka ir patogu mokytis

Iš mokinio šaiposi ir tyčiojasi

Klasėje mokinys jaučiasi savas ir turi draugų

Fizinė mokymosi aplinka mokykloje nėra gera

Standartizuotas  
apibendrintas  

pasiekimų rodiklis

0,00

0,05

–0,20

0,18

0,07

–0,20

0,107

3 pav. Ugdymo(si) aplinkos mokykloje veiksnių ir standartizuoto apibendrinto pasiekimų rodiklio ryšys 

Šaltinis: NEC

Nors at lik ti ša lies ir tarp tau ti niai mo ki nių pa sie
ki mų ty ri mai pa tvir ti na mo ky mo si pa sie ki mų ir ug
dy mo in fra struk tū ros ko ky bės ry šį, de ja, fi nan si niai 
vals ty bės iš tek liai ne lei džia vi suo ti nai mo der ni zuo ti 
mo kyk lų ir jų ug dy mo(si) erd vių. Ta čiau 2000–2016 m. 

į sa vi val dy bių ben dro jo ug dy mo mo kyk las in ves tuo
ta dau giau kaip 500 mln. eu rų (2014–2020 me tų pro
gra ma vi mo lai ko tar pio in ves ti ci jų į ben dro jo ug dy mo 
struk tū rą že mė la pis, 2016).
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Ugdymo(si) erdvės Lietuvos 
mokyklose – kokios jos?

Dau gu ma Lie tu vos mo kyk lų yra sta ty tos so viet
me čiu: 1971–1985 m. Lie tu vo je di de lė da lis vi suo
me ni nės pa skir ties pa sta tų, tarp jų – mo kyk los, bu vo 
sta to mi pa gal ti pi nius ma si nės gy ve na mų jų ra jo nų 
sta ty bos tech ni nius pro jek tus, ati tin kan čius pla ni nės 
eko no mi kos po rei kius (stan dar ti za vi mą) ir izo liuo
tos rin kos sta ty bos tech no lo gi jos ga li my bes. 2015 m. 
ŠAC at lik tos Lie tu vos sa vi val dy bių ap klau sos duo me
ni mis, 219 (iš ap klau so je nu ro dy tų 406) sa vi val dy bių 
ben dro jo ug dy mo mo kyk lų pa sta ty tos pa gal ti pi nius 
ar chi tek tū ri nius (tech ni nius) pro jek tus (iš sky rus ne es
mi nius pro jek ta vi mo skir tu mus).

To kie pa sta tai, jų su pla na vi mas, ug dy mo(si) erd
vių spren di mai ne ati tin ka šiuo lai ki niam ug dy mo 
pro ce sui ke lia mų rei ka la vi mų – vie no do dy džio kla
ses ir ko ri do rius sun ku pri tai ky ti nau jiems ug dy mo 
po rei kiams, pa vyz džiui, vie no do dy džio kla sės yra per 
ma žos, kad jo se ga lė tų vyk ti pa mo kos di des nėms mo
ki nių gru pėms vie nu me tu (srau ti nėms pa mo koms), ir 
per di de lės ma žes nėms kai ku rių da ly kų (pa vyz džiui, 
kal bų) pa mo kų, pro jek ti nių už duo čių, dis ku si jų ir pan. 
mo ki nių gru pėms.

Esa mos mo kyk lų pa tal pos ne pri tai ky tos ir 
šiuo lai ki niam ug dy mui(si), mo ky mo prie mo nėms 
ins ta liuo ti ir lai ky ti, veiks min ges niam nau do ji mui si 
in for ma ci nių tech no lo gi jų prie mo nė mis. Mo kyk lų pa
tal pos iš es mės nė ra pri tai ky tos fi ziš kai ne įga liems vai
kams, nė ra pa tal pų, tin ka mų mo ki niams, tu rin tiems 
spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, sa va ran kiš kam dar
bui. Taip pat trūks ta pa tal pų mo ky to jų me to di niams 
ka bi ne tams ir kam ba riams. Pa se nu sios ap švie ti mo ir 
elek tros ins ta lia ci jos sis te mos, sa ni ta ri nės pa tal pos 
(2014–2020 me tų pro gra ma vi mo lai ko tar pio in ves ti
ci jų į ben dro jo ug dy mo struk tū rą že mė la pis, 2016).

Švie ti mo val dy mo in for ma ci nės sis te mos (ŠVIS) 
duo me ni mis, šiuo me tu Lie tu vo je vei kia 1 151 ben
dro jo ug dy mo mo kyk la. Dau gu ma šių mo kyk lų pa
sta tų (apie 57 proc.) re konst ruo ti, su re mon tuo ti ar 
mo der ni zuo ti, t. y. at nau jin tos pa sta tų sie nos iš iš
orės, pa ma tai, sto gas, lan gai, in ži ne ri nės sis te mos, 
įgy ven din tos ener gi jos su var to ji mą ma ži nan čios 
prie mo nės. Ta čiau ne mo der ni zuo tos vi daus pa tal pos, 
ug dy mo(si), ne for ma lio jo švie ti mo ir po il sio erd vės –  
2015 m. ŠAC duo me ni mis, tik 4,3 proc. pro gim na zi
jų ir 4,9 proc. pa grin di nių mo kyk lų at nau jin tos ug dy
mo(si) erd vės. Dau gu mos mo kyk lų erd vės nė ra pri tai
ky tos pa gal vai kų am žių, in di vi du a liai veik lai ir dar bui 
gru pė mis – jos nė ra tin ka mos vai kų kū ry bin gu mui 
ug dy ti. Trūks ta įran gos (ar ba tu ri ma yra pa se nu si), 
bal dų, in for ma ci nių šal ti nių, mo ky mo prie mo nių ug
dy mo pro gra mo se nu ma ty toms da ly kų kom pe ten
ci joms ug dy ti. At nau ji nus vien tik mo kyk lų pa sta tų 
iš orę są ly gos mo ki niams mo ky tis tam pa ge res nės, 
ta čiau tai nė ra pa kan ka ma są ly ga siek ti aukš tes nių 
ug dy mo(si) re zul ta tų.

Na cio na li nės mo kyk lų ver ti ni mo agen tū ros 
(NMVA) 2015–2016 m. mo kyk lų veik los ko ky bės įsi
ver ti ni mo duo me nys ro do, kad tik ne di de lė da lis 
mo kyk lų ren ka si ver tin ti sa vo ug dy mo(si) ap lin kas. 
Mo kyk lų pa teik ta in for ma ci ja apie įsi ver ti ni mo re zul
ta tus at sklei džia, kad mo kyk los ro dik lį 3.1.2. Pa sta tas 
ir jo ap lin ka (es te tiš ku mas, er go no miš ku mas) daž niau 
lai ko stip riuo ju veik los as pek tu (4, 5 pav.). 2015 m. 
ug dy mo si ap lin kos ro dik lį 3.1.1. Įran ga ir prie mo nės 
to bu lin ti rin ko si tik 0,2 proc. įsi ver ti ni mo ata skai tas 
pa tei ku sių mo kyk lų, o ro dik lį 3.1.2. Pa sta tas ir jo ap
lin ka  – 1 proc. 2016 m. ro dik lį 3.1.1. Įran ga ir prie mo
nės to bu lin ti rin ko si 1,5 proc., ro dik lį 3.1.2. Pa sta tas ir 
jo ap lin ka – 1,4 proc. mo kyk lų, o ro dik lį 3.1.3. Ap lin kų 
ben dra kū ra – tik 1 mo kyk la.

Šaltinis: NMVA

4 pav. Mokyklų ugdymo(si) aplinkos vertinimas 2015 m. 
               (N=912)

5 pav. Mokyklų ugdymo(si) aplinkos vertinimas 2016 m.
               (N=873)

Šaltinis: NMVA

M
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Mo kyk lų, pa to bu li nu sių ug dy mo(si) ap lin kos as
pek tus, da lis yra la bai ma ža – ug dy mo(si) ap lin kos as

pek tai pa ten ka į re čiau siai to bu lin tų veik los as pek tų 
de šim tu ką (6 pav.)
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6 pav. Mokyklų, patobulinusių ugdymo(si) aplinkos aspektus*, dalis proc. 2015 m. 

Šaltinis: NMVA

Mo kyk lų pa žan ga šio je sri ty je ne di de lė to dėl, kad 
jos ma žai dė me sio ski ria ug dy mo(si) erd vėms ir dau
giau pro ble mų įžvel gia ki to se sa vo veik los sri ty se: 
re zul ta tai; ug dy mas(is) ir mo ki nių pa tir tys;  ly de rys tė ir 
va dy ba.

J. Ku čins kie nės ir  V. Ge ri kie nės (2017) at lik ta iki
mo kyk li nių įstai gų ir ben dro jo ug dy mo mo kyk lų lau
ko ap lin kos ana li zė pa ro dė, kad mo kyk lų lau ko erd vės 
ati tin ka ga lio jan čius nor mi niuo se do ku men tuo se api
brėž tus rei ka la vi mus, ta čiau jos ne nau do ja mos edu
ka ci jai. Daug mo ky mo įstai gų pa sta tų da bar at nau ji
na ma, ta čiau lau ko ap lin kos sti lius iš es mės ne kei čia
mas. Šis rū pes tis pa lie ka mas mo ky mo įstai gų ben
druo me nėms. Mo kyk lų kie mų tvar ky mu ir gra ži ni mu 
daž niau siai už si i ma bio lo gi jos ar dar bų mo ky to jai, 

sa vo idė jo mis, fi nan sais, au ga lais ap lin kos tvar ky mą 
daž nai pa re mia mo ki nių tė vai. Ne pai sant šių gra žių 
pa stan gų, ne re tai tvar kant te ri to ri jas pa si gen da ma 
vien ti su mo, idė jos, kar tais – sai ko. Pa mirš ta ma, kad 
šios erd vės tu ri at lik ti svar biau sias su ug dy mo įstai gos 
spe ci fi ka su si ju sias funk ci jas.

Tai gi sie kiant stip rin ti mo kyk lų tin klą, di din ti švie
ti mo pri ei na mu mą, ug dy mo(si) ko ky bę, mo ki nių mo
ky mo si mo ty va ci ją rei kia skir ti dau giau dė me sio 
mo kyk lų ug dy mo(si) erd vių at nau ji ni mui. Mo der
ni zuo ti mo kyk lų erd ves ir mo ky mo si ap lin kas bū ti na ir 
kei čian tis ug dy mo pro gra moms, mo ky mo si for moms, 
mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dams ir me to
dams, spar čiai die giant nau jas in for ma ci nes tech no
lo gi jas. 

Koke ugdymo(si) erdvių 
tobulinimo uždaviniai Lietuvoje?

Lie tu vos pa žan gos stra te gi jo je „Lie tu va 2030“ tei
gia ma, kad pri va lu „vi so se mo kyk lo se su kur ti tin ka
mą mo ky mo si ap lin ką: moks lų la bo ra to ri jas, me nų 
edu ka ci jos prie mo nes, svei ka tin gu mo erd ves ir kt.“, 
nes ji, kaip ir mo ky mo pro gra mų ko ky bė, la bai svar bi 
at ei ties vi suo me nės na rių kū ry bin gu mui, aukš tes nie
siems ge bė ji mams ug dy ti.

Vals ty bi nė je švie ti mo 2013–2022 metų stra te gi jo je 
ke lia mas tiks las – už tik ri nant švie ti mo pri ei na mu mą ir 
ly gias ga li my bes, mak si ma liai plė to jant vai kų ir jau ni
mo švie ti mo ap rėp tį, su teik ti mo ki niams, stu den tams 
ir jau ni mui pa lan kiau sias ga li my bes iš skleis ti in di vi du
a lius ge bė ji mus ir ten kin ti spe cia liuo sius ug dy mo si ir 
stu di jų po rei kius. Jam įgy ven din ti nu ma to mi pen ki už
da vi niai, vie nas iš jų – mo kyk lų ug dy mo(si) ap lin kų 
tur ti ni mas.

Na cio na li nė je pa žan gos pro gra mo je (NPP), jun
gian čio je pa grin di nes Lie tu vos pa žan gos stra te gi jos 

„Lie tu va 2030“ ir Eu ro pos Są jun gos stra te gi jos „Eu ro pa 
2020“ nuo sta tas, yra pri sta to mos il ga lai kių vals ty bės 
pri ori te tų įgy ven di ni mo kryp tys, nu ma to mas ES fi
nan si nės pa ra mos, taip pat 2014–2020 m. ES struk
tū ri nės pa ra mos pa nau do ji mas il ga lai kiams ša lies 
pri ori te tams įgy ven din ti. La biau siai su švie ti mo ir mo
ky mo sri ti mi NPP yra su si jęs I pri ori te to „Vi suo me nės 
ug dy mas, moks las, kul tū ra“ I tiks las „Ska tin ti mo ky tis 
vi są gy ve ni mą“. Pa brė žia ma, kad jį įgy ven di nant yra 
bū ti na dau giau sia dė me sio skir ti trims pa grin di nėms 
švie ti mo sri ties sil pno sioms gran dims: ko ky bei ir pri
ei na mu mui, su au gu sių jų mo ky mo si ly giui ir gy ven
to jų įgy ja mų kom pe ten ci jų ir dar bo rin kos pa klau sos 
ati tik čiai. NPP tiks lui „Ska tin ti mo ky tis vi są gy ve ni mą“ 
pa siek ti iš kel ti ke tu ri už da vi niai ir nu ma ty tos jų įgy
ven di ni mo kryp tys.

Pir ma sis už da vi nys yra su si jęs su švie ti mo ko ky
bės ge ri ni mu. Nu ma ty tos to kios jo įgy ven di ni mo 
kryp tys, kaip švie ti mo įstai gų ir aukš tų jų mo kyk lų 
in fra struk tū ros, ug dy mo(si) ap lin kos mo der ni za vi
mas.

* Ugdymo(si) aplinkos aspektai išskirti rėmeliu.
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7 pav. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos erdvės

Duomenų šaltinis: http://www.projektasaikstele.lt

Įėjimas

Lie tu vos 2014–2020 m. Eu ro pos Są jun gos struk
tū ri nių fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mos iš anks
ti nio ver ti ni mo ata skai ta (2014) at sklei dė, kad Lie
tu vo je ben dro jo ug dy mo ko ky bė ken čia dėl to, jog 
nau jau sios tech no lo gi jos ug dy mo pro ce se tai ko mos 
per re tai, pras tai ten ki na mi in di vi du a lūs mo ki nių po
rei kiai, ne to ly gus mo kyk lų tin klas sto ko ja efek ty vu mo 
ir rei ka lau ja daug iš tek lių, ku riuos bū tų ga li ma skir ti 
ug dy mo ko ky bei ge rin ti. Vie na iš ben dro jo ug dy mo 
sil pnų jų vie tų – pa se nu si ir su si dė vė ju si mo kyk lų 
įran ga, pa tal pos. 

At si žvel giant į tai, 2014–2020 me tų Eu ro pos Są
jun gos fon dų in ves ti ci jų veiks mų pro gra mo je yra nu
ma ty tas už da vi nys di din ti ben dro jo ug dy mo ir ne for
ma lio jo švie ti mo mo kyk lų tin klo efek ty vu mą. Šiam 

už da vi niui įgy ven din ti nu ma ty ta rem ti vals ty bės ir 
sa vi val dy bių ini cia ty vas to bu lin ti pra di nio, pa grin
di nio, pro gim na zi jų, gim na zi jų ti po mo kyk lų tin
klą ir ge rin ti ug dy mo ko ky bę per pa sta tų, ug dy mo 
prie mo nių ir ap lin kos mo der ni za vi mą: skir ti daug 
dė me sio kū ry bin gu mą ska ti nan čiai ug dy mo(si) ap lin
kai; už tik rin ti vai kų sau gu mą ir pri tai ky ti ne nau do ja
mas mo kyk lų pa tal pas ki toms švie ti mo reik mėms (pa
vyz džiui, prieš mo kyk li niam, iki mo kyk li niam ir ki tam 
ne for ma lia jam ug dy mui, su au gu sių jų mo ky mui si); 
dieg ti mo der nias švie ti mo tech no lo gi jas ug dy mo 
tu ri niui per teik ti; steig ti ar mo der ni zuo ti mo kyk li
nes gam tos moks lų la bo ra to ri jas, spe cia li zuo tas 
kla ses ar ka bi ne tus su šiuo lai kiš ko mis mo ky to jų dar
bo vie to mis, taip pat dieg ti be vie lius tin klus.

Kokios ugdymo(si) erdvių 
tobulinimo iniciatyvos 
Lietuvoje?

Su pran ta ma, kad mo kyk lų erd vių at nau ji ni mas 
sie kiant su kur ti pa lan kias ug dy mo(si) są ly gas – ne ma
ža fi nan si nių in ves ti ci jų kai nuo jan tis da ly kas. Pir mie ji 
vals ty bės žings niai jau ženg ti – pri si de dant prie na
cio na li nių stra te gi nių švie ti mo pri ori te tų įgy ven di ni
mo, Eu ro pos Są jun gos struk tū ri nių fon dų ir Lie tu vos 
Res pub li kos vals ty bės biu dže to lė šo mis (2 896 200,18 
eu rų) vyk do mas pro jek tas „Ben dro jo ug dy mo mo
kyk lų (pro gim na zi jų ir pa grin di nių mo kyk lų) mo
der ni za vi mas: šiuo lai ki nių mo ky mo si erd vių kū ri
mas“. Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist
ro 2015 m. va sa rio 2 d. įsa ky mu Nr. V75 „Dėl ben dro jo 
ug dy mo mo kyk lų (pro gim na zi jų, pa grin di nių mo kyk
lų), ku rios bus mo der ni zuo ja mos ir jo se su ku ria mos 
šiuo lai ki nės erd vės, są ra šo tvir ti ni mo“ pa tvir tin tos 7 
ben dro jo ug dy mo mo kyk los (pro gim na zi jos, pa grin
di nės mo kyk los), ku rios bus mo der ni zuo ja mos ir ku
rio se bus su kur tos šiuo lai ki nės ug dy mo(si) erd vės.

Įgy ven di nant pro jek tą vyk do mos šios veik los: ug
dy mo(si) erd vių pro jek ta vi mas (pa reng ta de šimt 
pro jek ti nių pa siū ly mų (po du pa siū ly mus kiek vie nam 
at rink tų mo kyk lų ar chi tek tū ri niam ti pui), iš ku rių at
rink ti ge riau siai ati tin kan tys šiuo lai ki nės mo kyk los 
vi zi ją, pa gal juos pa reng ti da lies pa tal pų tech ni niai 
pro jek tai (kiek vie nai at rink tai mo kyk lai in di vi du a liai); 
ug dy mo(si) erd vių mo der ni za vi mas (pa gal pa reng
tus tech ni nius pro jek tus bus at nau jin ta da lis at rink tų 
mo kyk lų ug dy mo(si) erd vių – jos bus re konst ruo tos ir 
ap rū pin tos bū ti niau sio mis mo ky mo prie mo nė mis ir 
įran ga).

Pa vyz džiui, gru pė Vil niaus dai lės aka de mi jos ar
chi tek tū ros ir in ter je ro spe cia lis tų nu sta tė pa grin
di nius Ma ri jam po lės Jo no To to rai čio pro gim na zi jos  
(7 pav.) ug dy mo(si) erd vių trū ku mus.

Spe cia lis tai pa žy mė jo, kad:
 esa mos mo kyk los erd vės pa nau do ja mos ne ra

cio na liai, trūks ta vie tos įvai riai ug dy mo(si) veik lai;
 už da ra kla sių ir ko ri do riaus sis te ma ne tei kia mo

ki niams ga li my bių per trau kų me tu pa keis ti erd ves, 
pa bū ti ty lo je ar ba la biau nuo triukš mo izo liuo to je vie
to je;

 po pa mo ki nė ar ne for ma lio jo švie ti mo veik la vyk
do ma to se pa čio se erd vė se ir mo ki niai ne tu ri ga li my
bės pa keis ti ap lin kos;

 ne pri tai ky ta skai ty mui, mo ki niams ne pa trauk li 
to li miau sia me mo kyk los kam pe esan ti mo kyk los bib
lio te ka.

Dau gia funk cių, edu ka ci nių ir tar pi nių po il sio erd
vių trū ku mui spręs ti ar chi tek tai ir in ter je ro spe cia lis
tai pa siū lė įvai rių va rian tų. Vie nas jų – mi ni ma li re
konst ruk ci ja ir vi di nio kie mo pri tai ky mas ren gi niams 
(8 pav.), ki tas – mak si ma li re konst ruk ci ja: vi di nio mo
kyk los kie mo per tvar ky mas į vi daus edu ka ci nes at vi ro 
pla no erd ves (9 pav.).
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8 pav. Minimali Marijampolės Jono Totoraičio  
               progimnazijos plėtra

Duomenų šaltinis: http://www.projektasaikstele.lt

ĮėjimasLiftas

Terasa Terasospastogės

Liftas
TerasaLangai

9 pav. Maksimali Marijampolės Jono Totoraičio  
               progimnazijos plėtra

Vidinis kiemas Administracija
mokytojų kambarys

Terasapastogė
Biblioteka

Žiemos sodas

Mi ni ma lia me va rian te nu ma to ma re konst ruo ti 
esa mas mo kyk los erd ves, per tvar ky ti mo kyk lą taip, 
kad at si ras tų vie tos at vi roms dau gia funk cėms ug dy
mo(si) erd vėms kie me. Di džiau sių po ky čių bū tų jun
gia mo jo je mo kyk los pa sta to da ly je. Pro jek tuo ja mas 
nau jas įė ji mas į pa sta tą. Vi di nis mo kyk los kie mas bū tų 
nau do ja mas ir ren gi niams, ir po il siui. 

Mak si ma lia me va rian te siū lo ma ra di ka liai pra
plės ti erd ves: už deng ti sto gu vi di nį mo kyk los kie mą 
(pa lie kant at vi rą tik nau jai su for muo tą ap skri tą aikš
tę), kad jis tap tų vi daus erd ve. Ju dė ji mas vyk tų ne be 
ra tu, o vi so mis kryp ti mis. Po sto gu bū tų įreng ta am
fi te at ri nė bib lio te ka, žie mos so das, mo kyk los ad mi
nist ra ci jos ir mo ky to jų kam ba rys. Erd vė se ap link šiuos 
ele men tus ga lė tų bū ti vyk do ma įvai ri ug do mo ji veik
la, mo ki niai ga lė tų ben drau ti, esant rei ka lui – pa bū
ti vie ni. Pa lei pe ri met rą kū ry bi nių dirb tu vių prin ci pu 
bū tų įreng tos gam tos moks lų la bo ra to ri jos ir tech
no lo gi jų kla sės. Stik li nės jų sie nos leis tų vi siems mo
ki niams su si pa žin ti su tuo, kas vyks ta pa mo kų me tu. 
Mak si ma lus erd vių at vi ru mas, per ma to mu mas taip 
pat už tik rin tų vai kų sau gu mą.

Įgy ven di nant pro jek tą „Ben dro jo ug dy mo mo kyk
lų (pro gim na zi jų ir pa grin di nių mo kyk lų) mo der ni za
vi mas: šiuo lai ki nių mo ky mo si erd vių kū ri mas“ sep ty
nių mo kyk lų mo ki niams bus pa ge rin tos mo ky mo(si) 
są ly gos ir ga li my bės siek ti aukš tes nių ug dy mo(si) 
re zul ta tų, stip rin ti mo ky mo si mo ty va ci ją, o mo ky
to jams – šiuo lai kiš ko se, mo der nio se mo kyk los erd
vė se ug dy mo pro ce se tai ky ti mo der nius, ug dy ti nių 
po rei kius at lie pian čius me to dus. Pa reng ti tech ni niai 
pro jek tai bus pri ei na mi vi soms to pa ties tech ni nio ti
po mo kyk loms, t. y. ki tos mo kyk los ga lės mo der ni
zuo ti ug dy mo(si) erd ves pa gal su kur tą mo der nios 
ug dy mo(si) erd vės vi zi ją.

Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nis te
ri jos ini cia ty va nuo 2010 m. vyks ta Ge riau siai tvar ko
mų mo kyk lų edu ka ci nių erd vių ap žiū rakon kur sas, ku rį 
or ga ni zuo ja Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo 
cen tras. Ap žiū rakon kur sas skir tas ge riau siai sa vo ug

dy mo(si) erd ves tvar kan čiai mo kyk lai iš rink ti. Šiuo 
kon kur su sie kia ma ska tin ti mo kyk las kur ti dar nias ir 
es te tiš kas ug dy mo(si) erd ves ir kū ry bin gai nau do ti 
jas ug dy mo pro ce sui or ga ni zuo ti, įtrau kiant į prak ti nę 
veik lą vi są mo kyk los ben druo me nę, ska tin ti mo kyk lų 
ben druo me nes kū ry bin gai ir sa va ran kiš kai ku ri mo
kyk los vi daus ir lau ko ug dy mo(si) erd ves, for muo jant 
sa vi tą mo kyk los ap lin ką ug dy ti vai kų ir jau ni mo ap lin
ko sau gos ir ben drą sias ver ty bes, skleis ti ver tin gą pa
tir tį ir stip rin ti iki mo kyk li nio, ben dro jo ug dy mo, pro
fe si nio mo ky mo įstai gų, ne for ma lio jo vai kų švie ti mo 
mo kyk lų ben dra vi mą ir ben dra dar bia vi mą. 

Vie ša jam sek to riui ne ga lint skir ti mo kyk loms pa kan
ka mo fi nan sa vi mo ten ka ieš ko ti ki tų prie mo nių ir ga li
my bių. Vie na iš jų yra įsta ty mais nu sta ty ta vie šo jo ir pri
va taus sek to rių part ne rys tė:  vals ty bės ar ba sa vi val dy
bės ins ti tu ci ja per duo da jos funk ci joms pri skir tą veik lą 
pri va čiam sub jek tui, o pri va tus sub jek tas in ves tuo ja į šią 
veik lą ir jai rei ka lin gą tur tą ir už tai gau na įsta ty mais nu
sta ty tą at ly gi ni mą. Pir ma sis mo kyk los pro jek tas Lie tu
vo je, įgy ven din tas pa gal vie šo jo ir pri va taus sek to riaus 
ben dra dar bia vi mo mo de lį, yra Bal sių mo kyk la.

Šios mo kyk los pa tal pos su pro jek tuo tos pa gal šiuo
lai ki nę ug dy mo(si) sam pra tą – pri tai ky tos dirb ti gru
pė mis, kiek vie no je kla sių gru pė je yra po il sio erd vė ir 
kie me lis, pa tal pos pe da go gams. At si žvel giant į pas ku
ti nių me tų ben drą sias ten den ci jas ir eu ro pi nę prak ti
ką, mo kyk lo je įreng ti at ski ri sa ni ta ri niai maz gai, at vi ros 
po il sio zo nos. Vi so se ug dy mo(si) pa tal po se – tie sio gi
nis na tū ra lus ap švie ti mas. Vie na iš pa grin di nių mo kyk
los erd vių yra bib lio te ka, į ją ga li ma pa tek ti ir iš pir mo, 
ir iš an tro aukš to. Abu bib lio te kos aukš tus jun gia vi di
nė laip ti nė, ša lia – ant ra sis lif tas. Ak tų sa lė su jung ta su 
val gyk los sa le, to dėl ją ga li ma ra cio na liai nau do ti kaip 
uni ver sa lią erd vę. Po sce na įreng tos au to ma tiš kai iš rie
dan čios tal pyk los val gyk los sta lams ar kė dėms su dė ti. 
Spor to sa lė je yra nu lei džia ma ati tva raužuo lai da, ku ria 
ga li ma pa da lin ti salę į dvi ma žes nes da lis.

Nors pro jek ti niams spren di mams įgy ven din ti mo
kyk lo se rei kia tam tik rų in ves ti ci jų, šios iš lai dos ga li 
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