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2016-ųjų Ge riau siai tvar ko mų mo kyk lų edu ka ci nių erd vių ap-
žiū ra-kon kur sas bai gė si. Kas dve jus me tus ren gia mą kon kur są 
kas met pa pil do mo ky mai, se mi na rai, edu ka ci nių erd vių kū rė jų 
iš vy kos į už sie nį. Kiek vie ną ru de nį kar tu su Vil niaus uni ver si te to 
Kai rė nų bo ta ni kos so du or ga ni zuo ja ma tarp tau ti nė kon fe ren ci ja, 
ku rio je mo kyk los pri sta to pa sie ki mus, o už sie nio eks per tai –  
daug nau jų idė jų. Mo ko ma si, ben drau ja ma su spe cia lis tais ir eks-
per tais, su lau kia ma grįž ta mo jo ry šio, pe ri ma ma už sie nio pa tir tis, 
da li ja ma si sa vais pa sie ki mais. Pir miau sia ge riau sios ug dy mo 
įstai gos ren ka mos sa vi val dy bė se, o vė liau nu ga lė to jas ap lan ko 
na cio na li nė ver ti ni mo ko mi si ja.

Šie ren gi niai, ver ti nant mo ky to jų, mo kyk lų va do vų, švie ti mo 
sky rių spe cia lis tų, sa vi val dy bių ad mi nist ra to rių at si lie pi mus, su-
jun gė edu ka ci nių erd vių for ma vi mo švie ti mo įstai go se pro ce są 
į vien ti są nuo la ti nį vyks mą.

Tarp nau jo ir se no, ar ba kas liū di na?

Lie tu vos mo kyk lų edu ka ci nės erd vės kei čia si spar čiai. Po ky čiai 
to kie aki vaiz dūs, kad ap si lan kę kai ku rio se ša lies ug dy mo įstai-
go se re gi me dar nią, sau gią, mo der nios pe da go gi kos prin ci pais 
grin džia mą, dai lią, mo ki nio ir ben druo me nės kū ry biš ku mą ska-
ti nan čią ap lin ką. Ap lin ką, ne at si lie kan čią nuo ge riau sių Va ka rų 
Eu ro pos pa vyz džių.

Be iš ryš kė ju sių ly de rių, ge bančių ir no rinčių kur ti edu ka ci nę 
ap lin ką, gau su ir ki to kių mo kyk lų. Pa va din ki me jas „at skir ties 
mo kyk lo mis“. To kios ug dy mo įstai gos įstri go lai ke, gal būt pa-
si nau do jo ki tu struk tū ri nių fon dų pro jek tu (pvz., su si tvar kė 
aikš ty nus), ta čiau vi sa ki ta li ko ne pa ki tę. Vai kų dar že liuo se te-
be li ko riog san čių de šimt me čių se nu mo lau ko įren gi mų, skir tų 
žai di mams, mo kyk lo se – pik tžo lė mis už au gu sių so dų ir šilt na mių. 
Edu ka ci nių erd vių ele men tai, ku riuo se vai kai ga lė jo mo ky tis, 
kar tais net pa ly gi na mi su ne pa gei dau ti na so viet me čio pra ei ti mi. 
Kal ban t su va do vais ir mo ky to jais pa aiš kė ja, kad jie nė ra gir dė ję, 
jog dar žus puo se lė jo ir 1918–1940 m. Lie tu vos mo kyk la, o so dai, 
dar žai, vai kų prak ti nis dar bas nė ra so viet me čio pri mes ti re lik tai. 
Leng viau sia bu vo su nai kin ti...

Ugdymoįstaigųedukacinėerdvė,arba 
kokiojemokyklojegeramokytis?

Ne sun ku pa ste bė ti, kad šių mo kyk lų at sto vų ne ma to me ir 
or ga ni zuo ja muo se mo ky muo se. Ki ta ver tus, prieš ke le rius me-
tus pra dė tų se mi na rų pir mie ji da ly viai da bar jau pa tys tam pa 
lek to riais, o nu ga lė ju sio se mo kyk lo se ren gia mi mo ky mai ki toms 
ug dy mo įstai goms. Ga li my bių pasisem ti pa tir ties yra. Ap lan kius 
Lie tu vos mo kyk las nu ste bi no dar vie nas da ly kas – kai my ni nės 
ra jo no įstai gos ma žai ži no vie nos apie ki tų dar bus ir pa sie ki mus 
puo se lė jant edu ka ci nes erd ves.

kuo ga li me pa si džiaug Ti?

Ža lio sios kla sės, ku ri ami pla nai, ge og ra fi nės aikš te lės, gy vo sios 
gam tos sa los, po jū čių ta kai, smul kūs ele men tai (vabz džių vieš-
bu čiai, prie sko nių ir tra di ci niai gė lių dar že liai) tam pa ap lin kos 
sa vas ti mi. To kia ap lin ka gre ta su re mon tuo tų ir at si nau ji nu sių 
mo kyk lų ska ti na ge rin ti mo ky mo si ko ky bę. Ge riau sių re zul ta tų 
pa sie kia ma ta da, kai edu ka ci nes erd ves ku ria ke lių žmo nių ko-
man da. Be je, ne bū ti nai va do vau ja ma mo kyk los va do vo. Ini cia-
ty vos ima si skir tin gų da ly kų mo ky to jai, ben druo me nės na riai, 
tė vai. To kio se mo kyk lo se idė jų gau su ir at ei čiai, o mo ky to jai 
iš anks to ste bi bū si mų mo ky mų, iš vy kų, pa tir ties mai nų gra fi-
kus, juo se da ly vau ja, par ve ža Lie tu vos ir už sie nio pa tir tį į sa vo 
įstai gas. Kar tu su na cio na li ne ver ti ni mo ko mi si ja lan kydamiesi 
mo kyk lo se daug kar tų gir dė jo me: „Tai yra iš Vei sie jų, o tai – iš  
Ry gos lie tu vių mo kyk los...“ Ta čiau ne vien ko pi juo ja ma – ku ria ma 
iš nau jo, daž nai – ge riau. Vie na mo kyk los va do vė iš sa kė min tį, kad 
kuo ma žes nis su ma ny mo biu dže tas, tuo di des nis lau kas at si ve-
ria lais vai kurti. Ta čiau ku ria ma ten, kur va do vas re mia ir ska ti na,  
mo ky to jai bei mo ki niai no ri puo se lė ti sa vo ug dy mo įstai gos 
ap lin ką.

Yra ir iš skir ti nių sa vi val dy bių, ku rio se pa grin di nė edu ka ci nių 
erd vių kū ri mo ini cia ty va pri klau so švie ti mo pa da li niams, pro ce se 
ak ty viai da ly vau ja va do vai – ad mi nist ra ci jų di rek to riai, me rai. Šių 
sa vi val dy bių re zul ta tai ku riant edu ka ci nes erd ves vie ni ge riau sių. 
Rū pi na ma si, kad mo kyk lų at sto vai kel tų kva li fi ka ci ją, organizuo-
jami mo ky mai ra jo nuo se, ug dy mo įstai gos kei čia si pa tir ti mi. 
Vyks ta sa vi val dy bių kon kur sai, ren gia mi ap do va no ji mai. To kio se 
sa vi val dy bė se nė ra ap leis tų ug dy mo įstai gų.

nau jo vių be ieš kanT

Mo kyk los, už ėmu sios ly de rių po zi ci jas, ieš ko nau jų idė jų ir ga li-
my bių. At ro dy tų, kad su kur ta pui ki ap lin ka, su bur tos ko man dos, 
įtrauk ti mo ki niai ir jų tė vai, ge ri ry šiai su sa vi val dy bė mis, rė mė-
jais... Lan kan tis mo kyk lo se, svar biau sias klau si mas bu vo: ką dar 
bū tų ga li ma pa da ry ti? Pa mi nė ti nos ke lios kryp tys pa žen gu siems 
edu ka ci nių erd vių kū rė jams.

in di vi du a laus mo kyk los įvaiz džio for ma vi mas. Yra ug dy mo 
įstai gų, ku rioms bū din gas iš skir ti nu mas – is to ri nis, kraš to vaiz-
džio, ar chi tek tū ri nis kon teks tas. Vi sa tai de ra pa nau do ti ku riant 
itin sa vi tą edu ka ci nę erd vę. Tai lyg gam tos ir is to ri jos tei kia ma 
do va na mo kyk lai. Pa vyz džiui, jei mo kyk los te ri to ri ja ri bo ja si su 
eže ru, vie šų ren gi nių vie ta ir ža lio ji kla sė ga lė tų at ver ti na tū ra lią 
gam tos sce ną. Net žel di ni mo ar in for ma ci nių nuo ro dų (sten dų, 
už ra šų) spal vos, iš ra din gas sti lius, rit mi ka, pa pil do ma po teks tė  
su tei kia in di vi du a lu mo. Jei pa sta tas (ar jo da lis) yra is to ri nis, 
ga li ma pa lik ti ati deng tą da lį ori gi na laus mū ro, pa sa ko jan čio 
mo ki niams mo kyk los pra ei tį. Re no vuo jant se nas ug dy mo įstai-

Aptariame konkurso rezultatus LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“. 
Konkurso koordinatorė Stasė Mameniškienė ir A. Kulbis
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gas to kie žen klai daž nai dings ta, jos su pa na šė ja ir pra ran da sa-
vo vei dą. Net ne ma te ria lu sis vie to vės pa vel das (žy mių žmo nių 
tė viš kės, bu vu sių iš skir ti nių mo ki nių li ku si au ra) ga li tap ti aši mi, 
ap link ku rią bū tų ku ria ma mo kyk los edu ka ci nė erd vė.

edu ka ci nių erd vių ir mo ki nio ry šys. Nu min džio ta ve ja nė ra 
ap si lei di mo po žy mis! Tai žen klas, kad mo ki niai daž nai vaikš to, 
pa vyz džiui, į gre ta esan čią ža li ą ją kla sę. O ant ide a liai nu pjau-
tos tvar kin gos ve jos iš dė lio ti suo lai ir kė dės ga li pa si ro dy ti kaip 
eksponatai. Kiek vie nas edu ka ci nių erd vių kam pe lis, ro dan tis 
mo ki nio bu vi mą, jo da ly va vi mą ku riant ap lin ką, – svei kin ti nas 
reiš ki nys. To dėl to kie ma ty ti pa vyz džiai, kaip mo ki nių ir mo-
ky to jų į ug dy mo įstai gą su neš ti nau do ti bal dai, žais lai, spor to 
įran ga, ro do ben druo me nės gy vy bę. Čia įžvel gia mas ir mo ky to jų,  
mo ki nių, tė vų, ad mi nist ra ci jos tar pu sa vio ry šys ir ben dra dar-
bia vi mas. Prie šin gai – kai kur ma ty ti pa si ren gi mas kon kur sui, 
ku rį ga li ma ver tin ti pui kiai, ta čiau ten, kur yra vai kų, ide a lios 
tvar kos ne bū na!

mo ky ma sis gam to je. At ro dy tų sa vai me su pran ta ma, kad pui-
kiai įreng to se erd vė se daug, įvai riai ir no riai mo ko ma si. Ta čiau 
po kal biai su pe da go gais apie daž nas pa mo kas gam to je ne re tai 
pa kryps ta abst rak čia ir mig lo ta lin kme. La bai ma žai pri sta to ma 
ug dy mo edu ka ci nė se lau ko erd vė se pa vyz džių bei pa tir čių vie šai 
ir pla čia jai pe da go gi nei ša lies vi suo me nei. Tai ne pu ren ta, ta čiau 
ne pik tžo lė ta dir va mo ky to jams, su kū ru siems ap lin ką gre ta mo-
kyk lų. Me to di kų kū ri mas, da li ji ma sis jo mis tu rė tų tap ti to kiu pat 
pro ce su, kaip ir pa čių erd vių for ma vi mas. Gal net bū tų svar bes nis, 
pa ro dan tis tu ri nį, įpras mi nan tis edu ka ci nes erd ves.

edu ka ci nių erd vių ban kai ir jų ga li my bių ana li zė. Pra dė ję 
nau do ti erd ves gre ta mo kyk los, mo ky to jai pa ste bi jų ri bo tas 
ga li my bes ir ima ieš ko ti vie tų, kur per kel ti ug dy mo pro ce są. 
Pa ty ręs pe da go gas su ku ria vi są ap lin kų ban ką, ana li zuo ja, ku ri 
tin ka miau sia tam tik ram ug dy mo tu ri niui. Už mez ga mi ry šiai 
įmo nė se, na cio na li niuo se ir re gio ni niuo se par kuo se, pa vyz din-
gai tvar ko mo se so dy bo se, gi ri nin ki jo se ir kt. Pa ži nus šias vie tas, 
ga li ma ne tik or ga ni zuo ti ugdymą, bet ir siū ly ti ko le goms lan-
ky ti nų ap lin kų fon dą, de rin ti su mo kyk los edu ka ci nės erd vės 
ga li my bė mis. Pa vyz džiui, jei prie ug dy mo įstai gos yra ta kas, kur 
ga li ma pa žin ti pa grin di nes me džių rū šis, gi ri nin ki jo je įreng ta 
me džių kul tū ri nių for mų ko lek ci ja, skulp tū rų par kas ir mu zie jus, 
ku ria me pri sta to ma gi ri nin ki jos is to ri ja. Pra dė jus nag ri nė ti te mas 
gre ta mo kyk los, jas ga li ma plė to ti gi ri nin ki jos ap lin ko je.

da li ji ma sis idė jo mis ir ben dra vi mas. Lan ky da mi mo kyk las 
pa ste bė jo me, kad sa vi val dy bė se ne re tai net de šimt ki lo met rų 
iki kai my ni nės mo kyk los at ro do ne įvei kia ma kliū tis. Tiks lin ga 
reng ti edu ka ci nių erd vių kū ri mo se mi na rus, eks kur si jas į gre ti mas 
sa vi val dy bes, daž niau lan ky tis pas ly de rius ir mo ky tis vie niems 
iš ki tų. Pa ban dy ki me įsi vaiz duo ti va sa ros ple ne rą pa vyz di nė je 
mo kyk lo je, kur su si ren ka mo ky to jai, ben drau ja, pa žįs ta ap lin ką, 
mo ko si kom po nuo ti ir kur ti edu ka ci nes erd ves, ren gia pla nus, 
brė ži nius, ieš ko part ne rių ir rė mė jų...

Ga lbūt kai ku rios iš sa ky tos min tys nu skam bė jo pe si mis tiš kai, 
ta čiau ben dras ša lies mo kyk lų vaiz das, jų edu ka ci nių erd vių 
kū ri mo pa grei tis džiu gi na. Juk pa ka ko ke le rių me tų, kad mo kyk-
los su vok tų, jog ap lin ka – ne tik gė ly nai ir me džiai, žel di ni mas 
ir tvar ka. Pa si kei tė mąs ty mas: ap lin ka da bar ga lin gas ug dy mo 
veiks nys. Toks pats svar bus ir reikš min gas, kaip ir mo kyk lo je dir-
ban tis mo ky to jas. Ap lin ka tam pa pa pil do ma ug dy to ja, tei kian čia 
ne tik pa ži ni mą, bet ir ku rian čia ver ty bes. Tiek daug kar tų iš girs ta 
fra zė „mū sų vai kai ki to kie“ ma žuo se mies te liuo se nu skam bė jo 
itin įtai giai.

al man tas kul bis
Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tro 

Gam ti nio ir eko lo gi nio ug dy mo sky riaus ve dė jas

Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos edukacinėse erdvėse
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Šis kon kur sas bu vo pui ki ga li my bė su si pa žin ti su fi zi ne ug dy mo 
įstai gų ap lin ka, kaip ji pri tai ky ta edu ka ci jai. Kon kur so są ly go se 
pa brė žia mas tiks lin gas dar nių ir es te tiš kų edu ka ci nių erd vių kū-
ri mas, kū ry biš kas jų nau do ji mas or ga ni zuo jant ug dy mo pro ce są, 
mo kyk los ben druo me nės įtrau ki mas.

Mo kyk los fi zi nė ap lin ka (erd vė) su pran ta ma kaip pa sta tai, ta kai, 
įren gi niai, na tū ra lūs gam tos ir kul tū ros pa vel do ob jek tai, ban dy-
mo skly pe liai ir kt. Moks li nin kų tei gi mu, fi zi nė mo ky mo(si) erd vė 
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 mo ki niams mo ky tis, 
ben drau ti, kur ti ži nias ir jo mis da ly tis, pail sė ti per per trau kas.

Šia me straips ny je dau giau dė me sio ski riu vie nam fi zi nės ap lin-
kos kom po nen tui – gam ti nei ap lin kai ir ga li my bėms ją pri tai ky ti 
edu ka ci jai, taip pat kiek ku riant ug dy mo(si) ap lin ką at si žvel gia ma 
į šiuo lai ki nę mo ky mo si pa ra dig mą, pa gal ku rią mo ki niui tu rė tų 
bū ti už tik rin ta ga li my bė mo ky tis sa va ran kiš kai, gru pė je, su da rant 
są ly gas jo sa vi raiš kai.

Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo pro gra mo se pa brė žia ma, 
kad mo ki niai tu ri bū ti ska ti na mi at lik ti ty ri mus gam to je, ste bė ti 

ap lin ką sa vo gy ve na mo joje vie to vė je. Pri tai kę ug dy mo įstai gos 
gam ti nę ap lin ką įvai rių da ly kų mo ky to jai ga li pateikti už duo tis, 
padedančias mokytis ge og ra fi jos, che mi jos, fi zi kos, dai lės ar tech-
no lo gi jų ar ti mo je ap lin ko je. Taip pat jo je ga li ma prak tiš kai mo-
ky tis nau do tis ty ri mams skir tais prie tai sais, įvai riais in for ma ci jos 
šal ti niais, at lik ti skai čia vi mus, ma ta vi mus, orien tuo tis vie to vė je, 
su pras ti pla nus ir že mė la pius, kel ti ty ri mo už da vi nius, pa tvir tin ti 
ar ba pa neig ti hi po te zes, pa teik ti iš va das.

Ap si lan kius ir ap žiū rė jus kon kur se da ly vau jan čių ugdymo 
įstaigų gam ti nę erd vę, ten ka pri pa žin ti, kad ji yra la bai pa veik-
ta ur ba ni za ci jos. Da ly je ug dy mo įstai gų te ri to ri jos bu vo se niai 
su pla nuo tos, jo se li kę ma žai na tū ra lių gam ti nių ele men tų, 
pri tai ky tų edu ka ci jai, pa vyz džiui, kal ve lių, pel kė tų vie tų. Ta čiau 
rei kė tų pa ste bė ti, kad dar buo to jai ga na kū ry biš kai spren džia šią 
pro ble mą, ypač iš skir čiau iki mo kyk li nio ug dy mo ins ti tu ci jas. Jo se 
ga li me ras ti dirb ti nių kal vų, ak me nų upių.

Ki ti ug dy mo įstai gų pa sta tai šiuo me tu re no vuo ja mi, ta čiau 
jų sti lius iš es mės ne kei čia mas. Ne se niai pa sta ty to se ar dar sta-
to mo se mo ky mo ins ti tu ci jo se vy rau ja nau jos ar chi tek tū ri nės 
ten den ci jos. Įreng to se te ri to ri jo se ku ria mi žel di niai, es te tiš ki, 
labiau sim bo li niai sta ti niai. Pa ste bė čiau, kad jo se kol kas pa lie ka-
ma tuš to ka erd vė, ku ri at ei ty je, ti kė ti na, bus kū ry biš kai pri tai ky ta 
įvai rioms edu ka ci joms.

Įma no mos ir ki to kios prie mo nės pa vaiz duo ti įvai rias rel je fo 
for mas: ti pi nė aikš te lė, smė lio dė žė, mi ne ra lų ir uo lie nų ko lek-
ci ja, dirb ti nis eže ras, ato dan ga ar fo si li jų kar je ras. Es te ti nę ir 
prak ti nę reikš mę ga li tu rė ti prie mo nės, pa de dan čios orien tuo tis 
vie to vė je, pavyzdžiui, gno mo nas, vie tos ge og ra fi nės ko or di na tės 
(ly giag re tė ir die no vi di nis), kom pa si niai au ga lai (ker pė mis ap au-
gęs ak muo, kel mas). Per pa sau lio pa ži ni mo, gam tos moks lų ar  
ge og ra fi jos pa mo kas ga li ma at lik ti dan gaus ste bė ji mus, nu sta ty ti 
Sau lės aukš tį, su ras ti Šiau ri nę žvaigž dę, ap skai čiuo ti jos aukš tį, 
nu sta ty ti pa grin di nes pa sau lio kryp tis ir pa nau do ti ki to kioms 
pa ži ni mo už duo ti ms.

Su si pa žin da mi su su pan čiu pa sau liu, pir miau sia su si du ria me 
su rel je fu. Nuo jo po bū džio pri klau so, kad būtent to je vie to je 
ty vu liuo ja eže ras ar telk šo pel kė, te ka upė, įsi kū ru sios so dy bos. 
Jei nė ra la bai iš skir ti nių rel je fo for mų, ypač tai ak tu a lu mies to 
mo kyk loms, per in teg ruo tas pa mo kas, pa vyz džiui, dai lės ar tech-
no lo gi jų, ga li ma pa si da ry ti nuo trau kų sten dą, vie tos aiš ki na mų jų 
že mė la pių, ap lin kos mo de lį ar ba rel je fi nį že mė la pį su už ra šais.

Iš nau do jant sa vi tą at ski ro kraš to rel je fo ir jo rai dos sa vi tu mą 
ga li ma su rink ti uo lie nų ko lek ci ją, nu ro dant eti ke tė je kon kre čios 

Mokyklųfizinėaplinka

Straipsnio autorius Šeduvos lopšelyje-darželyje

Akmenų upė ir švelnus gėlynas Zarasų žemės ūkio mokykloje Nubėgiotas kalnelis Kauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“
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uo lie nos (pa vyz džiui, klin ties, do lo mi to, 
gin ta ro) pa va di ni mą, Lie tu vos že mė la py je 
pa žy mint jų rad vie tes.

Jei gu mo kyk la tu ri me te o ro lo gi nę sto te-
lę, mo ki niai ga li vyk dy ti me te o ro lo gi nius 
ste bė ji mus (dan gaus de be suo tu mo, oro 
slė gio, tem pe ra tū ros svy ra vi mų, drėg mės 
pokyčių, at mos fe ri nių kri tu lių kie kio (kiek 
kri tu lių iš krin ta per vie ną kar tą, per pa rą, 
sa vai tę, mė ne sį), vė jo kryp ties ir stip ru mo) 
bei at lik ti ne su dė tin gus ty ri mus.

Mo kyk los, esan čios ne to li eže ro, pel kės, 
miš ko, upe lio, ga li įsi reng ti mo ko mą jį-
pa žin ti nį ge og ra fi nį ta ką. Taip at si ran da 
ga li my bė or ga ni zuo ti įvai raus po bū džio 
ti ria muo sius dar bus. Kiek vie no je ge og ra-
fi nio ta ko sto te lė je ga li bū ti at lie ka ma tam 
tik ra kom plek si nio ty ri mo da lis ar ba vi sas 
ty ri mas kon kre čio je sto te lė je.

Kar tais mies to mo kyk lų mo ky to jai ap-
gai les tau ja, kad to kio ta ko ne įma no ma 
įkur ti jų ug dy mo įstai go je dėl la bai ma žos 
fi zi nės te ri to ri jos erd vės. Ta čiau mies tą ir 
mies te lį su pa na tū ra li gam ti nė ap lin ka. La bai svar bu mo ki nius 
su ja su pa žin din ti, įreng ti mi ni aikš te les, vis ką pa į vai rin ti ga li 
sche mos, nuo trau kos, ap ra šy mai. Taip bus įgy ven din tas prin ci-
pas  „nuo ar ti mo prie to li mo ir at virkš čiai“ (Ri man tas Kru pic kas, 
2003). No rė da mi kū ry biš kai iš spręs ti pro ble mą, pa si kvies ki te 
ra jo no ar mies to te ri to ri jos kraš to vaiz džio ar chi tek tą, o gal būt 
ir ki tą rei ka lin gą spe cia lis tą, ku ris ga lė tų pro fe sio na liai pa dė ti 
įgy ven din ti idė jas.

Tiek kas die nė, ar ti miau sia ap lin ka, ku rio je gy ve na me ir vei-

kia me, tiek be si mo kan čių jų ap lan ky tos ki tos vie to vės vei kia 
mū sų są mo nę ir il gai niui tam pa esa ties da li mi, pa ma žu for muo ja 
ver ty bi nes nuo sta tas, po žiū rį ir pa gar bą sa vo kraš tui. Pri si jau kin-
ki me na tū ra lią mo kyk los, kad ir la bai ne di de lę, gam ti nę erd vę, 
stebėkime jo je vyks tan čius pro ce sus, ty ri nė ki me ir fik suo ki me, 
kas vyks ta, kaip kei čia si per me tus.

ša rū nas ge ru lai Tis
Ug dy mo plė to tės cen tro So cia li nių moks lų, 

do ri nio ug dy mo ir kū no kul tū ros po sky rio ve dė jas

Gėlynas po senais medžiais 
Švenčionių progimnazijoje

Tėviškės pažintinio tako stendas 
Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinėje mokykloje

Šiuolaikiškas amfiteatras 
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijoje

Kai žaidžia pati aplinka...
Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Gėlynas paslepia ir papuošia.
Anykščių l.-d. „Žiogelis“ patirtis
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Ir nors iki Vil niaus nuo Die ve niš kių ma žiau kaip 80 ki lo met-
rų, o vie to vė daž niau siai mi ni ma kaip ge og ra fiš kai at kam pi, ja 
ne si ža vė ti ne ga li! Die ve niš kių tech no lo gi jų ir ver slo mo kyk los 
te ri to ri ja drie kia si ša lia se no jo ke lio Vil nius–K ra kū nai– Ge ra nai nys, 
ku riuo į Die ve niš kių baž ny čią va žiuo da vo ir Bar bo ra Rad vi lai tė. 
Ke lias į mo kyk lą yra vie nas: pro svar biau sią mies te lio ur ba-
nis ti kos pa min klą – ke tur kam pę aikš tę pen kių is to ri nių ke lių į  
Vil nių kryž ke lė je. Tai ar cha jiš kiau sias kraš tas, me nan tis įvai rių 
laik me čių ge o po li ti nę is to ri ją, pa de dan čią su vok ti Lie tu vos 
vals ty bin gu mą.

Die ve niš kė se nuo se nų se no vės su gy ve no lie tu viai, žy dai, 
gu dai, len kai, o iš skir ti nė Die ve niš kių šnek ta, pri klau san ti ry tų 
aukš tai čių vil niš kių tar mei, su si for ma vu si įvai rių tau tų ap sup ty je, 
yra kal bi nin kų su si do mė ji mo ir ty ri nė ji mo ob jek tas. Kal viai, ku bi-
liai, bat siu viai, siu vė jai, au dė jai, avi kai lių iš dir bė jai – ama ti nin kai, 
nuo se no plė to ję sa vo ama tus Die ve niš kių apy lin kė se. Mies te lio 
cen tre su si for ma vu si pre ky bi nė aikš tė ir šian dien pa sa ko ja apie 
ne vie ną šimt me tį čia tar pu sią žy dų ben druo me nę, iki 1941 m. 
su da riu sią du treč da lius mies te lio gy ven to jų. Šian dien Die ve-
niš kė se su si tin ka pra ei tis ir da bar tis, pa žan ga ir tra di ci jos. Tad 
kur ti edu ka ci nes erd ves įpa rei go jo ge og ra fi nė, gam ti nė, is to ri nė 
kraš to pa dė tis.

„Čia ma no tė vų že mė“, – sa ko vie ti niai gy ven to jai. Taip kal-
ba ir mū sų mo kyk lą per 50 jos gy va vi mo me tų bai gę bei esa mi 
mo ki niai. Šie daž niau siai ir lie ka čia, sa vo tė vų že mė je, Šal či nin kų 
ra jo ne. Su šei mos kal ba – gim tą ja lie tu vių, len kų, gu dų, net ru sų, 
ar mė nų, su pa pro čiais ir tra di ci jo mis, su įpro čiais ir dar bo kul tū-
ra, su aki ra čiu, ku rį pra ple čia mo kyk la ir vi suo me nės in te re sai.

Die ve niš kių tech no lo gi jų ir ver slo mo kyk los vi zi ja – tur tin go je 
ir sau gio je ap lin ko je, ant et ni nės kul tū ros, de mok ra ti jos bei gy vo 
pi lie tiš ku mo pa ma tų kū ry biš kai, sa va ran kiš kai at si nau ji nan ti ir 
to bu lė jan ti ug dy mo įstai ga. Čia yra ir mū sų edu ka ci nių erd vių 
iš ta kos bei tiks lai. Tam su kū rė me mo ko muo sius ta kus – gam tos, 
kul tū ros, in ži ne ri jos. Mo kyk los 4 hek ta rų te ri to ri ja ža lia ir gau si 
me džių. Vi sas par kas. Kai mo vai kas už au go tarp me džių, tai jam – 
kaip ir gim tų jų na mų ap lin ka. Kol jo je esi, tol ne pa ste bi reikš mės 

Kurtiedukacineserdves 
įpareigojopadėtis

ir po vei kio. Pa va di ni mų gal būt gim tą ja kal ba nuo ma žų die nų 
iš moks ta ma šei mo je ir mo kyk lo je, ta čiau kar tais už mirš ta me 
pa kel ti akis iki vir šū nės, iš ma tuo ti ka mie ną ap si ka bi nus, įkvėp-
ti aro ma to žy dint, įsi klau sy ti į dūz gian čius, gie dan čius la pi jos 
gy ven to jus... O juk et ni nė kul tū ra, liau dies me di ci na, sta ty ba ir 
dro žy ba be me džių tei kia mos fi zi nės ir dva si nės nau dos ne įsi-
vaiz duo ja ma. Su skai čia vę apie 30 skir tin gų me džių ir krū mų, 
su rin ko me bio lo gi nius ir et no lo gi nius jų ap ra šy mus, ryš kiau-
siems sa vo rū šies at sto vams pa ga mi no me ir įtai sė me var di nes  
len te les, pa rin ko me ge riau siai me džio gro žį at sklei džian čias 
vie tas ir jas pa žy mė jo me. Gam tos mo ko ma sis ta kas su si ker ta su 
et ni nės kul tū ros ob jek tais – nuo 2011 m. kas va sa rą mo kyk lo je 
or ga ni zuo ja mo ir re mia mo Lie tu vos kul tū ros ta ry bos pro jek to-
ple ne ro „Die ve niš kės kal vių vi jo se“ re zul ta tais.

Mo kyk la – vie ta, kur su bran di na mos, iš sklei džia mos ver ty bės, 
su pi na mos su svar bio mis vals ty bei. Tai ir at spin di pir ma sis kul tū-
ros mo ko mo jo ta ko ob jek tas – 2011 m.  bal ta ru sių, lat vių ir vie ti-
nių kal vių nu kal din tas mo kyk los lo go ti pas, ku ria me pa va di ni mo 
rai dės ta po įstai gos mi si jos ir vi zi jos sim bo liu. Per ant rą jį ple ne rą 
su kur ti „Var tai į gy ve ni mą“ vaiz duo ja įvai rius mo kyk lo je ruošiamų 
pro fe si jų at ri bu tus. Vė liau at si ra do „Pa sau lio pa ži ni mo ir gy vy bės 
me dis“, „Sau lu čių par ke lis“, „Per kū nas“ (įkū ny ti jo val do mos sti chi-
jos vaiz di niai). „Lai ko upė“ ir „Rė dos ra tas“ su jun gė ža lią pie vos 
ki li mą įrė mi nu sias dirb tu ves, „Šiuo lai ki nė sto gas tul pio in ter pre ta-
ci ja“, nu švi tu si iš si sklei du sių mo zai kų ir „die ve niš kie tiš kų“ au di nių 
spal vų raš tais, Die ve niš kių kraš to juos tų or na men tais puoš tas 
ąžuo li nis suo las su kū rė jau kią erd vę reng ti ka me ri nius ben druo-
me nės pa si sė dė ji mus vi di nia me kie me ly je, svy ruok li nio gluos nio 
ato kai to je. Kiek vie nas kul tū ros mo ko mo jo ta ko ob jek tas kvie čia 
stab te lė ti, at si kvėp ti, at ver ti jus les, pa mąs ty ti. Čia tvy ro kū ry bi nė 
au ra, ku rią pa li ko ple ne rų gru pės, au to riai, at li kė jai, mat ple ne-
rai su tel kia įvai rių tau ty bių gy vy bin gus žmo nes – me ni nin kus, 
tau to dai li nin kus, ama ti nin kus, 
mo ki nius, mo kyk los dar buo-
to jus. Jie dir ba iš vien, čia pat 
pri ima mi kū ry bi niai spren di mai, 
kurie per ke le tą die nų ben dro-
mis pa stan go mis „tam pa kū nu“. 

Automobilių bei žemės ūkio technikos svarstyklės. 
Liudas Šliažas, praktinio mokymo vadovas, technikos istorijos entuziastas

„Pasaulio pažinimo ir gyvybės 
medis“ – projekto „Dieveniškės 
kalvių vijose 2013“ rezultatas.
Greta – Lietuvos kalvių kalvis 
Vladas Kuzinas
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Ir sun ku pa sa ky ti, kas svar biau: ar idė jos gi mi mas, au to rys tė, ar 
su neš ti nis dar bas, ar po kal biai, dis ku si jos, pa si sė dė ji mai, ar lan ky-
ma sis be veik kas dien ir gy ve ni mas su šiais ob jek tais te kant lai ko 
upei, rie dant me tų ra tams... Vis kas taip svar bu – is to ri ja, da bar tis, 
at ei tis. Be vie nos iš jų ne bū tų nie ko ver tin go. Tad pri ėmė me į 
mo ko mų jų-pa žin ti nių ta kų ra tą ir tech ni kos ob jek tus: se ną, ne-
be nau do ja mą van den tie kio bokš tą, ne mo der nią es ta ka dą, au to-
mo bi lių bei že mės ūkio tech ni kos svars tyk les. Vi sa tai mo kyk los 
ūky je at si ra do so viet me čiu. Vie na ver tus, jie mums pri me na, kad 
be veik vis kas mo ko mo jo je ba zė je iš oriš kai yra at ke lia vę iš tų lai kų, 
nes re no va ci jos sie kiame jau ne pir mą de šimt me tį. Ki ta ver tus, 
šie trys mo ko mo jo ta ko ob jek tai mums pri me na ir mo ko, kad 
mo kyk lo je ger bia ma dar bo kul tū ros is to ri ja, o stip rų ir ak tu a lų 
mo ky mo tu ri nį ku ria šiuo lai kiš ki mo ky to jai.

Vi sa mo kyk los te ri to ri ja – edu ka ci nė. Taip ga li me teig ti 
šian dien. Se zo niš kai lau ke ir vi du je tarp me džių bei skulp tū rų 
rengiamos įvai rios pa ro dos. Nuo la ti niai pa tei kė jai ir sve čiai – 
Jus ti no Vie no žins kio dai lės mo kyk los Bal sių edu ka ci nės stu di jos  
(va do vas  – dai li nin kas mo nu men ta lis tas Au gus ti nas Lia tu kas) 
mo ki niai, jų pie ši niai, mo zai kos. Šiais me tais pa tys per ple ne rą 
„Die ve niš kės kal vių vi jo se“ at si vė rė me Lie tu vos kul tū ros su dė-
ti nei da liai – žy dų et ni nei kul tū rai, pa ren gė me pa ro dą „Die ve-
niš kių ir Ei šiš kių žy dai: is to ri ja, da bar tis, at ei tis“. Mo kyk la tam pa 
vals ty bin gu mo ir kul tū ros pa žin ti ne erd ve vie tos gy ven to jams, 
šal či nin kie čiams, eks pe di ci jų da ly viams, ke liau to jams iš vi so 
mar go pa sau lio, su ku riuo Die ve niš kes sie ja jų is to ri ja, da bar tis 
ir, ti ki me, at ei tis.

ilo na še die nĖ
Die ve niš kių tech no lo gi jų ir ver slo m-klos di rek to rė

Perkūno stichijos simbolį kaldina kalviai, 
plenero „Dieveniškės kalvių vijose 2014“ dalyviai  
Ričardas Grekavičius ir Juozas Kavaliauskas

Skulptorius Audrius Gokas su mokiniu 
Sigitu Jasaičiu skaptuoja „Laiko upę“. 
Pleneras „Dieveniškės kalvių vijose 2015“

„Šiuolaikinė stogastulpio 
interpretacija“ – tai

monumentalisto 
Augustino Liatuko 

vizija, įkūnyta
„Dieveniškės kalvių vijose 2015“. Kartu 
darbavosi kalvis Rašitas Sadrejevas ir 
kiti mokyklos bendruomenės nariai...

„Saulučių parkelyje“ skulptūra „Perkūnas“ įkurdinta 
per 2014 m. plenerą. Autorius – panevėžietis 

skulptorius Eduardas Titas, metalo plastika – 
Rašitas Sadrejevas
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Še du vos lop še lio-dar že lio ben druo me nė su si tel kė dėl ben dro 
tiks lo ir žings ne lis po žings ne lio, idė ja prie idė jos su kū rė es te tiš-
kas, įdo mias bei pa trauk lias vi daus ir lau ko edu ka ci nes erd ves, 
ku rios kū ry biš kai nau do ja mos or ga ni zuo jant ug dy mo pro ce są. 
Džiaugiamės, kad pa stan gos gra žin ti įstai gos edu ka ci nes erd ves 
įver tin tos. Tai reiš kia, kad ei na me tei sin gu ke liu.

nau jos erd vĖs

Mū sų lop še lio-dar že lio kie me at si ra do ne ma žai nau jų edu ka ci-
nių erd vių. Vie na jų – et no gra fi nis kam pe lis. Čia ma žie ji mo ko mi 
my lė ti gim tą jį kraš tą, su si pa žįs ta su lie tu vių liau dies pa pro čiais ir 
tra di ci jo mis, tau to dai le ir ki ta liau dies kū ry ba. Šia me kam pe ly je 
gau su sen daik čių, vai kai žai džia, dai nuo ja, šven čia ka len do ri nes 
šven tes. Vie na iš tra di ci jų – kur ti Ve ly kų me dį. Šie met jis bu vo 
pa puoš tas jau šeš tą jį kar tą. Ant ab ri ko sų me džio su ka bi na me 
per 4000 tuš čia vi du rių mar gu čių. Kas met greta šio kūrinio vyks-
ta Vai kų Ve ly kė lės. Pa sig ro žė ti Ve ly kų me džiu at vyks ta daugybė 
sve čių iš vi sos Lie tu vos.

Jau me tus dar že lio kie me vei kia lau ko bib lio te kė lė „Kny gų 

na me lis“. Vi sa ben druo me nė da li ja si kny go mis, žur na lais, taip  
ug do mas ben druo me niš ku mas. Ši edu ka ci nė erd vė ska ti na skai-
ty ti, ko ky biš kai ir pra smin gai leis ti lai ką kar tu su vai ku. Tai emo ci-
nės ma žy lio svei ka tos ga ran tas ir ne pa mai no ma in ves ti ci ja į at ei tį.

Dar vie na po se no mis ir la bai aukš to mis tu jo mis su kur ta erd-
vė – „Ka ban čių na me lių pa sa kai tės“. Ji skir ta vai kų kū ry biš ku mui 
ug dy ti, vaiz duo tei la vin ti. Ka ban čiuo se na me liuo se ap gy ven din ti 
per so na žai ku ria ga li my bę vai kams pri si lies ti prie pa sa kų pa sau-
lio, ska ti na kū ry biš kai in ter pre tuo ti, im pro vi zuo ti. Ši erd vė la bai 
my li ma pa čių ma žiau sių jų – jie mie lai ap lan ko na me lių gy ven-
to jus, svei ki na si, kal bi na. O ka da, jei gu ne vai kys tė je, iš gy ven ti 
pa čias gra žiau sias pa sa kas, ti kė ti jų per so na žais?

gam To sau gi nis ug dy mas

Daug dė me sio dar že ly je ski ria ma gam to sau gi niam, eko lo gi-
niam ug dy mui. Įreng tas įdo mios, pa trauk lios for mos, vaiz duo-
jan čios per pjau tą cit ri ną, mi ni dar žas. Kiek vie na gru pė tu ri sa vo 
cit ri nos skil te lę ir čia au gi na vais ti nius bei prie sko ni nius au ga lus, 
dar žo ves, braš kes. Vi si au ga lai tu ri kor te les, ant ku rių už ra šy ti 

Kada,jeine
vaikystėje, 

išgyventipasaką?
Velykų medžio stebuklas...
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pa va di ni mai. Svar biau sia, kad pa tys ug dy ti niai sė ja sėk ly tes, 
ste bi iš dy gu sius au ga lus. Tai pui ki pa tir tis ir pra mo ga, įro dan ti, 
kad pa tiems au gin ti – nau din ga ir sma gu! Ne to li dar žo esan tį 
di džiu lį že mių kal ną pir mą kart ap so di no me gė lė mis bei dar žo-
vė mis. Įspū din gai su kom po nuo ti au ga lai trauk te trau kia akį. Šis 
kal nas žie mą virs ta pra mo gų kal niu ku, pui kiai tin kan čiu va ži nė tis 
ro gu tė mis, čiuo ži nė ti trau ki nu ku.

Dar že lio te ri to ri jo je au ga dau gy bė me džių, kai ku rie jau itin 
di de li. Čia ga li ma ne tik per skai ty ti pa va di ni mą in for ma ci nė se 
len te lė se, bet ir nuo trau ko se pa ma ty ti la pą, sėk lą, žie dą. Žie mą 
dar že lio au ga lai ap ren gia mi drabužėliais su įvai riais links mais 
pa sa kų per so na žais. Au ga lai ne nu šą la... Tai pui ki edu ka ci nė 
erd vė, ku rio je ga li ma pa žin ti me džius. Sma gu, kai ug dy ti nių tė-
ve liai pa siū lo idė jų ir pa do va no ja me de lių so di nu kų. Vie nas tė tis 
pa do va no jo tris ber že lius: gel ton la pį, ža lia la pį ir rau don la pį. Jis 
pa siū lė šiuos me de lius au gin ti kaip Lie tu vos tri spal vę. Pui ki idė ja, 
pa de dan ti ug dy ti pi lie tiš ku mą. Dar vie na la bai gra ži ini cia ty va vy-
ko ru de nį, kai tė ve liai pa do va no jo že ma ū gių obe lai čių. Kar tu su 
vai kais pra dė jo me kur ti so dą. Juk ma žy lių už au gin tos dar žo vės, 
uo gos, vai siai ska niau si, o pa čių su džio vin tų vais ta žo lių ar ba ta 
svei kiau sia ir gai viau sia.

ir dar dau giau...

Įstaigoje įrengtas įspū din gas mu zi kos kam pe lis, ku ria me gau-
su įvai riau sių prie mo nių: pen kli nė su na to mis, o jos pa puoš tos 
emo ci jų vei de liais, iš ąžuo lo pa ga min ti mu ša mie ji mu zi kos 
in stru men tai. Gar sas iš gau na mas su duo dant per me džio rie-
vę ko kiu nors pa ga liu ku ar ki tu daik tu. Taip pat su kur tas la bai 
įdo mus sta las, prie ku rio pri tvir tin tos me ta li nės dė žu tės, įvai rūs 
dang čiai. Gar sai iš gau na mi ne tik į juos su duo dant – jei vė juo ta, 
pui kiau siai gir di si vi sas „or kest ras“.

Dar darželyje tu ri me vai kų mėgs ta mą rak tų gir lian dą. Čia jie 
mo ko mi pa žin ti spal vas, nes rak tai nu purkš ti skir tin gų spal vų da-
žais. Vy res nie siems ga li ma skir ti su dė tin ges nes už duo tis – su ras ti 
to kį pat rak tą ir t. t. Mu zi kos kam pe ly je įreng ta mi ni lau ko sce na. 
Vai kai čia dai nuo ja, šo ka, vai di na.

Ati da ry tas ir sau gaus eis mo kie me lis, ku ria me pa vaiz duo tos 
gat vės. Čia dar že li nu kai mo ko si sau gaus el ge sio tai syk lių. Ma-
žie siems kar tais bū na la bai sun ku su si kaup ti, vis ką pri si min ti, 
ta čiau kie me ly je įgy tos ži nios pa de da gat vė je jaus tis sau giau. 
Sau gaus eis mo kie me ly je ug dy ti niai ga li to bu lin ti va žia vi mo 
dvi ra čiu įgū džius. Pa si tei si no ir uni ver sa laus spor to aikš ty no 
dan gos įren gi mas, čia ug dy ti niai sau giai bei pa to giai spor tuo ja. 
Šei mos ren ka si į svei ka tin gu mo ren gi nius.

Še du vos lop še lio-dar že lio pe da go gai ak ty viai da ly va vo mo-
ky muo se apie edu ka ci nių erd vių kū ri mą. Jie pa tys mie lai da li ja si 
sa vo pa tir ti mi – ap si lan kę mū sų įstai go je pe da go gai iš vi sos 
Lie tu vos džiau gia si įgi ję prak ti nių ži nių ir už mez gę šil tus bei 
drau giš kus ry šius.

dai va sTaš kū nie nĖ
Rad vi liš kio r. Še du vos l.-d. di rek to rė

Paukščių sūpuoklės

Raktai moko pažinti

Inkilų medis
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Šian dien itin svar bus tam pa kiek vie no vai ko san ty kis su mo-
kyk la kaip ug dy mo(si) ap lin ka. Vi si mes esa me gam tos vai kai, 
gy ve na me jos na muo se. Gam tos fo ne įgy ja mos ži nios, įgū džiai, 
pi na si dau gia ly piai san ty kiai, for muo ja si as me ny bė. No rė da mi 
pa žin ti ir pa mil ti tą nuo sta bų gam tos pa sau lį, tu ri me nuo lat su 
juo ben drau ti.

Vei sie jų Si gi to Ge dos gim na zi jos ap lin ka džiu gi na ne tik mo-
kyk los, bet ir vi so mies te lio, ki tų gy ven vie čių ben druo me nes. Tai 
tar si mi ni bo ta ni kos so das, ku ria me au ga daug įvai rių au ga lų ir 
gė lių rū šių. Mokykloje įreng tas pa žin ti nis ta kas – mo ki niai pa-
tei kė dvi idė jas, kaip pažinti au-
galus. Vy res nieji gimnazistai per 
tech no lo gi jų pa mo kas ga mi no 
me di nius už ra šus, o jau nes nių jų 
kla sių ug dy ti niai, pa si tel kę in for-
ma ci nes tech no lo gi jas, at spaus-
di no brūkš ni nius ko dus.

Gim na zi jos te ri to ri ja tu ri sa vo 
rep re zen ta ci nę zo ną, ku ri yra jos 
vi zi ti nė kor te lė. Čia su for muo ti 
žel dy nai tar si kuž da, ko ga li ma ti-
kė tis įžen gus į šią ug dy mo įstai gą.

Ak ty vaus po il sio zo na (įvai rios 
žai di mų ir spor to aikš te lės) įsi lie ja 
į pa sy vaus po il sio zo ną, ku rio je 
vy rau ja lais vų for mų miš rūs gė-
ly nai. Juo se au ga ma žai prie žiū ros rei ka lau jan čios dau gia me tės 
ir vien me tės gė lės: le li jos, vilk dal giai, mels vės, bi jū nai, ši lo kai, 
jur gi nai, se ren čiai, ast ran ci jos, vien die nės. Kon tras tin gi dy džiai, 
įvai rios la pų ir žie dų for mos pa gy vi na gė ly ną.

So do zo no je au ga obe lys, vyš nios, vie nas iš re tes nių Lie tu vos 
me džių – kamš ti nis skirps tas, įreng tas svei ka tin gu mo ta kas.

Pla nuo da mi žel dy nus krei pė me dė me sį į spal vas. Ža lia žo lė, 
krū mai ir dar me džiai to kios pat spal vos ne at ro dys es te tiš kai. Vis-
ža liai spyg liuo čiai itin de ra su la puo čiais. Puoš niai at ro do ne di de li 
de ko ra ty vi niai rau do ni kle vai, rau gerš kių krū mai, si dab rak rū miai. 

Visimesesame
gamtos
vaikai

Pas ta rai siais me tais so di na me 
vis dau giau spyg liuo čių. Vis ža-
liais au ga lais ap so din ta te ri to-
ri ja vi sais me tų lai kais at ro do 
gra ži. Gim na zi ja tu ri sa vo lie pų 
ta ką, šluo te li nių hor ten zi jų 
alė ją, čia au ga vi siems ge rai 
ži no mi se no vi niai au ga lai: 
pu ti nas, pel ki nis ąžuo las, šei-
va me dis. Te ri to ri jo je sa vo vie tą 
ra do ma žo sios ar chi tek tū ros 
ele men tai, mo ki nių dar bai.

Taip pat ga li ma pri sės ti lau-
ko kla sė je ant suo liu ko ir gė rė-
tis sau lė ly džiu, klau sy tis vė jo 

oši mo, pa si mė gau ti eže ro vė sa. Ap lin ka skir ta ne tik gro žė tis, 
bet ir ves ti pa mo kas, organizuoti ren gi nius, pa žin ti ir ty ri nė ti, 
ste bė ti. Mo ki niams su da ry tos ga li my bės ste bė ti au ga lus įvai riais 
me tų lai kais, dir vo že mio ero zi ją, gė lių lie taus ba ro met rą, at lik ti 
ban dy mus prie sko nių ir vais ta žo lių kal ne ly je.

Iš puo se lė ta gim na zi jos ap lin ka ne at si ra do sa vai me. Tai il gas ir 
su dė tin gas pro ce sas, ku ris su tel kė vi są ben druo me nę.

an ge lė mi Ze rie nĖ
Laz di jų r. Vei siejų Si gi to Ge dos g-jos di rek to rė

Gimnazijos reprezentacinėje zonoje

Poeto gėlė pražydo

Mokinių pagaminti užrašai 
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Pa sva lio ra jo no mo kyk lo se nuo 
2000-ųjų vyk do ma ak ci ja „Ku ria me 
jau kią mo kyk los ap lin ką“. Ra jo no 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek-
to rius Ri man tas Užuo tas džiau gia si, 
kad ra jo no po li ti kams rū pi ug dy mo 
įstai gos: me ras, jo pa va duo to jas vi-
sa da da ly vau ja ap žiū ro se, bent du 
kar tus per moks lo me tus lan ko si 
mo kyk lo se ir pa de da su ves ti ap-
žiū ros re zul ta tus, ku rie kas met skel-
bia mi per Mo ky to jų die ną. Ak ci jos 
tiks las – ska tin ti tiks lin gai, dar niai 
ir es te tiš kai kur ti mo kyk lų edu-
ka ci nes erd ves bei kū ry biš kai jas 
pa nau do ti ug dant, į prak ti nę veik lą 
įtrau kiant vi są ben druo me nę.

Kuriamejaukią
mokyklosaplinką

Kas met Pa sva lio ra jo no me ras 
Gin tau tas Ge gu žins kas per ap žiū ras 
do mi si, ko kios mo kyk loms rei kia pa-
gal bos, kaip tvar ko si ben druo me nės, 
įver ti na po ky čius. „Ge ra ma ty ti, kad 
ra jo no mo kyk los kei čia si kiek vie ną 
ru de nį. Pastebimas vi sos ben druo-
me nės rū pes tis sa vo įstai ga. Tad į 
Ge riau siai tvar ko mų mo kyk lų edu-
ka ci nių erd vių ap žiū rą-kon kur są 
kiek vie nais me tais ga li me pa siū ly ti 
vis ki tą ug dy mo įstai gą.“

Esu ak ci jos ko or di na to rė, to dėl rū-
pi nuo si, kad ak ty viai da ly vau tų vi sos 
mo kyk los, ieš kau ori gi na lių spren-
di mų, skir tų mo ki nių veik lai, nau jų 
edu ka ci nių erd vių idė jų. Aš įsi ti ki- 
 nu si, kad bet ku rią mū sų ra jo no 
ugdymo įstaigą ga li me re ko men-
duo ti da ly vau ti Ge riau siai tvar ko mų 

mo kyk lų edu ka ci nių erd vių ap žiū ro je-kon kur se. 
Jau dau gy bę me tų įstai gų ben druo me nės sten gia si 
kur ti to le ran ci ją ir ben dra dar bia vi mą ska ti nan čią, 
po ky čiams pa lan kią ug dy mo(si) ap lin ką, ku rio je 
vi si jau čia si sau gūs ir pa si ti kin tys sa vi mi bei ki tais.

Vai kai, pa aug liai, jau nuo liai ugdymo įstaigoje pra-
lei džia daug lai ko, to dėl juos tu ri sup ti dar ni ap lin ka 
tiek iš iš orės, tiek iš vi daus. Ne rei kė tų pa mirš ti, kad 
vie nas svar biau sių tiks lų – for muo ti vai ko ver ty bi nį 
san ty kį su gam ti ne ir so cio kul tū ri ne ap lin ka. Turime 
siek ti, kad mo ki nius sup tų pa trauk lios ug dy mo 
prie mo nės, nau din gi daik tai, ap lin ka bū tų pa to gi, 
es te tiš ka, pa dė tų at skleis ti pa žin ti nius po rei kius.

vi da sTo kie nĖ
Pa sva lio r. sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 

Švie ti mo ir spor to sky riaus vy r. spe cia lis tė

G. Gegužinskas, 
V. Stokienė ir R. Užuotas Mokyklos kiemo idėja

Edukacinė erdvė, skirta mąstyti ir matyti
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iki mo kyk li nio ug dy mo mo kyk los
Rad vi liš kio r. Še du vos lop še lis-dar že lis
Pa ne vė žio r. Ra my ga los lop še lis-dar že lis „Gan driu kas“
Kau no Val dor fo dar že lis „Šal ti nė lis“
Klai pė dos r. Kre tin ga lės lop še lis-dar že lis
Uk mer gės vai kų lop še lis-dar že lis „Nykš tu kas“
Šiau lių r. Kur šė nų lop še lis-dar že lis „Bu ra ti nas“
Ak me nės r. Nau jo sios Ak me nės mo kyk la-dar že lis „Bu ra ti nas“
Aly taus lop še lis-dar že lis „Pu šy nė lis“
Vil ka viš kio vai kų lop še lis-dar že lis „Eg lu tė“
Pa sva lio lop še lio-dar že lio „Eg lu tė“ Mi ko liš kio sky rius „Gai de lis“

ben dro jo ug dy mo mo kyk los
Kė dai nių r. Kra kių Mi ka lo jaus Kat kaus gim na zi ja
Kau no r. Šlie na vos pa grin di nė mo kyk la
Laz di jų r. Vei sie jų Si gi to Ge dos gim na zi ja
Rad vi liš kio r. Še du vos gim na zi ja
Ne rin gos sav. Ne rin gos gim na zi ja
Vil ka viš kio r. Gi žų Ka zi mie ro Bar šaus ko mo kyk la-dau gia funk cis 
cen tras
Šal či nin kų Ja no Snia dec kio gim na zi ja
Pa ne vė žio r. Ra gu vos gim na zi ja
Aly taus r. But ri mo nių gim na zi ja
Klai pė dos r. Gargž dų „Kran to“ pa grin di nė mo kyk la
Pa sva lio r. Sa lo čių An ta no Poš kos pa grin di nė mo kyk la
Anykš čių r. Trau pio pa grin di nė mo kyk la
Uk mer gės r. Vi diš kių pa grin di nė mo kyk la
Tel šių r. Ne va rė nų pa grin di nė mo kyk la

pro fe si nio mo ky mo įstai gos
Ku piš kio tech no lo gi jos ir ver slo mo kyk la
Za ra sų že mės ūkio mo kyk la
Die ve niš kių tech no lo gi jų ir ver slo mo kyk la
Ma ri jam po lės pro fe si nio ren gi mo cen tras
Jo na vos po li tech ni kos mo kyk la

ne for ma lio jo ug dy mo mo kyk la
Ne rin gos sav. Ne rin gos me no mo kyk la

Ge riau siai tvar ko mų mo kyk lų edu ka ci nių erd vių ap žiū ra-kon kur sas 
skir tas ge riau siai sa vo edu ka ci nes erd ves tvar kan čioms mo kyk loms 2016 m. 
iš rink ti. Jį ini ci ja vo Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja, 
or ga ni za vo Lie tu vos mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo cen tras.

Ap žiū ra-kon kur sas vy ko dviem eta pais: I eta pas (iki ge gu žės 6 d.) – sa vi val dy bių 
lyg me niu, II eta pas (iki rug sė jo 1 d.) – na cio na li niu lyg me niu. Sa vi val dy bių ko mi si jos 
pri sta tė 60 mo kyk lų. Na cio na li nė ver ti ni mo ko mi si ja, ap žiū rė ju si II kon kur so eta pui 
pa teik tas ge riau siai tvar ko mas mo kyk lų edu ka ci nes erd ves, at rin ko nu ga lė to jus:

Zarasų žemės ūkio mokyklos 
edukacinėse erdvėse prie ežero

Ir ką čia tos merginos sugalvojo?

Pilnas lagaminas neišsakyto švelnumo...


