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Mokyklos aplinka

Ugdymo įstaigų edukacinė erdvė, arba
kokioje mokykloje gera mokytis?
Nesunku pastebėti, kad šių mokyklų atstovų nematome ir
organizuojamuose mokymuose. Kita vertus, prieš kelerius me
tus pradėtų seminarų pirmieji dalyviai dabar jau patys tampa
lektoriais, o nugalėjusiose mokyklose rengiami mokymai kitoms
ugdymo įstaigoms. Galimybių pasisemti patirties yra. Aplankius
Lietuvos mokyklas nustebino dar vienas dalykas – kaimyninės
rajono įstaigos mažai žino vienos apie kitų darbus ir pasiekimus
puoselėjant edukacines erdves.
Kuo galime pasidžiaugti?

Aptariame konkurso rezultatus LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“.
Konkurso koordinatorė Stasė Mameniškienė ir A. Kulbis

2016-ųjų Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių ap
žiūra-konkursas baigėsi. Kas dvejus metus rengiamą konkursą
kasmet papildo mokymai, seminarai, edukacinių erdvių kūrėjų
išvykos į užsienį. Kiekvieną rudenį kartu su Vilniaus universiteto
Kairėnų botanikos sodu organizuojama tarptautinė konferencija,
kurioje mokyklos pristato pasiekimus, o užsienio ekspertai –
daug naujų idėjų. Mokomasi, bendraujama su specialistais ir eks
pertais, sulaukiama grįžtamojo ryšio, perimama užsienio patirtis,
dalijamasi savais pasiekimais. Pirmiausia geriausios ugdymo
įstaigos renkamos savivaldybėse, o vėliau nugalėtojas aplanko
nacionalinė vertinimo komisija.
Šie renginiai, vertinant mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo
skyrių specialistų, savivaldybių administratorių atsiliepimus, su
jungė edukacinių erdvių formavimo švietimo įstaigose procesą
į vientisą nuolatinį vyksmą.
Tarp naujo ir seno, arba kas liūdina?
Lietuvos mokyklų edukacinės erdvės keičiasi sparčiai. Pokyčiai
tokie akivaizdūs, kad apsilankę kai kuriose šalies ugdymo įstai
gose regime darnią, saugią, modernios pedagogikos principais
grindžiamą, dailią, mokinio ir bendruomenės kūrybiškumą ska
tinančią aplinką. Aplinką, neatsiliekančią nuo geriausių Vakarų
Europos pavyzdžių.
Be išryškėjusių lyderių, gebančių ir norinčių kurti edukacinę
aplinką, gausu ir kitokių mokyklų. Pavadinkime jas „atskirties
mokyklomis“. Tokios ugdymo įstaigos įstrigo laike, galbūt pa
sinaudojo kitu struktūrinių fondų projektu (pvz., susitvarkė
aikštynus), tačiau visa kita liko nepakitę. Vaikų darželiuose te
beliko riogsančių dešimtmečių senumo lauko įrengimų, skirtų
žaidimams, mokyklose – piktžolėmis užaugusių sodų ir šiltnamių.
Edukacinių erdvių elementai, kuriuose vaikai galėjo mokytis,
kartais net palyginami su nepageidautina sovietmečio praeitimi.
Kalbant su vadovais ir mokytojais paaiškėja, kad jie nėra girdėję,
jog daržus puoselėjo ir 1918–1940 m. Lietuvos mokykla, o sodai,
daržai, vaikų praktinis darbas nėra sovietmečio primesti reliktai.
Lengviausia buvo sunaikinti...
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Žaliosios klasės, kuriami planai, geografinės aikštelės, gyvosios
gamtos salos, pojūčių takai, smulkūs elementai (vabzdžių vieš
bučiai, prieskonių ir tradiciniai gėlių darželiai) tampa aplinkos
savastimi. Tokia aplinka greta suremontuotų ir atsinaujinusių
mokyklų skatina gerinti mokymosi kokybę. Geriausių rezultatų
pasiekiama tada, kai edukacines erdves kuria kelių žmonių ko
manda. Beje, nebūtinai vadovaujama mokyklos vadovo. Inicia
tyvos imasi skirtingų dalykų mokytojai, bendruomenės nariai,
tėvai. Tokiose mokyklose idėjų gausu ir ateičiai, o mokytojai
iš anksto stebi būsimų mokymų, išvykų, patirties mainų grafi
kus, juose dalyvauja, parveža Lietuvos ir užsienio patirtį į savo
įstaigas. Kartu su nacionaline vertinimo komisija lankydamiesi
mokyklose daug kartų girdėjome: „Tai yra iš Veisiejų, o tai – iš
Rygos lietuvių mokyklos...“ Tačiau ne vien kopijuojama – kuriama
iš naujo, dažnai – geriau. Viena mokyklos vadovė išsakė mintį, kad
kuo mažesnis sumanymo biudžetas, tuo didesnis laukas atsive
ria laisvai kurti. Tačiau kuriama ten, kur vadovas remia ir skatina,
mokytojai bei mokiniai nori puoselėti savo ugdymo įstaigos
aplinką.
Yra ir išskirtinių savivaldybių, kuriose pagrindinė edukacinių
erdvių kūrimo iniciatyva priklauso švietimo padaliniams, procese
aktyviai dalyvauja vadovai – administracijų direktoriai, merai. Šių
savivaldybių rezultatai kuriant edukacines erdves vieni geriausių.
Rūpinamasi, kad mokyklų atstovai keltų kvalifikaciją, organizuojami mokymai rajonuose, ugdymo įstaigos keičiasi patirtimi.
Vyksta savivaldybių konkursai, rengiami apdovanojimai. Tokiose
savivaldybėse nėra apleistų ugdymo įstaigų.
Naujovių beiešk ant
Mokyklos, užėmusios lyderių pozicijas, ieško naujų idėjų ir gali
mybių. Atrodytų, kad sukurta puiki aplinka, suburtos komandos,
įtraukti mokiniai ir jų tėvai, geri ryšiai su savivaldybėmis, rėmė
jais... Lankantis mokyklose, svarbiausias klausimas buvo: ką dar
būtų galima padaryti? Paminėtinos kelios kryptys pažengusiems
edukacinių erdvių kūrėjams.
Individualaus mokyklos įvaizdžio formavimas. Yra ugdymo
įstaigų, kurioms būdingas išskirtinumas – istorinis, kraštovaiz
džio, architektūrinis kontekstas. Visa tai dera panaudoti kuriant
itin savitą edukacinę erdvę. Tai lyg gamtos ir istorijos teikiama
dovana mokyklai. Pavyzdžiui, jei mokyklos teritorija ribojasi su
ežeru, viešų renginių vieta ir žalioji klasė galėtų atverti natūralią
gamtos sceną. Net želdinimo ar informacinių nuorodų (stendų,
užrašų) spalvos, išradingas stilius, ritmika, papildoma potekstė
suteikia individualumo. Jei pastatas (ar jo dalis) yra istorinis,
galima palikti atidengtą dalį originalaus mūro, pasakojančio
mokiniams mokyklos praeitį. Renovuojant senas ugdymo įstai
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gas tokie ženklai dažnai dingsta, jos supanašėja ir praranda sa
vo veidą. Net nematerialusis vietovės paveldas (žymių žmonių
tėviškės, buvusių išskirtinių mokinių likusi aura) gali tapti ašimi,
aplink kurią būtų kuriama mokyklos edukacinė erdvė.
Edukacinių erdvių ir mokinio ryšys. Numindžiota veja nėra
apsileidimo požymis! Tai ženklas, kad mokiniai dažnai vaikšto,
pavyzdžiui, į greta esančią žaliąją klasę. O ant idealiai nupjau
tos tvarkingos vejos išdėlioti suolai ir kėdės gali pasirodyti kaip
eksponatai. Kiekvienas edukacinių erdvių kampelis, rodantis
mokinio buvimą, jo dalyvavimą kuriant aplinką, – sveikintinas
reiškinys. Todėl tokie matyti pavyzdžiai, kaip mokinių ir mo
kytojų į ugdymo įstaigą sunešti naudoti baldai, žaislai, sporto
įranga, rodo bendruomenės gyvybę. Čia įžvelgiamas ir mokytojų,
mokinių, tėvų, administracijos tarpusavio ryšys ir bendradar
biavimas. Priešingai – kai kur matyti pasirengimas konkursui,
kurį galima vertinti puikiai, tačiau ten, kur yra vaikų, idealios
tvarkos nebūna!

Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos edukacinėse erdvėse

Mokymasis gamtoje. Atrodytų savaime suprantama, kad pui
kiai įrengtose erdvėse daug, įvairiai ir noriai mokomasi. Tačiau
pokalbiai su pedagogais apie dažnas pamokas gamtoje neretai
pakrypsta abstrakčia ir miglota linkme. Labai mažai pristatoma
ugdymo edukacinėse lauko erdvėse pavyzdžių bei patirčių viešai
ir plačiajai pedagoginei šalies visuomenei. Tai nepurenta, tačiau
nepiktžolėta dirva mokytojams, sukūrusiems aplinką greta mo
kyklų. Metodikų kūrimas, dalijimasis jomis turėtų tapti tokiu pat
procesu, kaip ir pačių erdvių formavimas. Gal net būtų svarbesnis,
parodantis turinį, įprasminantis edukacines erdves.
Edukacinių erdvių bankai ir jų galimybių analizė. Pradėję
naudoti erdves greta mokyklos, mokytojai pastebi jų ribotas
galimybes ir ima ieškoti vietų, kur perkelti ugdymo procesą.
Patyręs pedagogas sukuria visą aplinkų banką, analizuoja, kuri
tinkamiausia tam tikram ugdymo turiniui. Užmezgami ryšiai
įmonėse, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, pavyzdin
gai tvarkomose sodybose, girininkijose ir kt. Pažinus šias vietas,
galima ne tik organizuoti ugdymą, bet ir siūlyti kolegoms lan
kytinų aplinkų fondą, derinti su mokyklos edukacinės erdvės
galimybėmis. Pavyzdžiui, jei prie ugdymo įstaigos yra takas, kur
galima pažinti pagrindines medžių rūšis, girininkijoje įrengta
medžių kultūrinių formų kolekcija, skulptūrų parkas ir muziejus,
kuriame pristatoma girininkijos istorija. Pradėjus nagrinėti temas
greta mokyklos, jas galima plėtoti girininkijos aplinkoje.

Galbūt kai kurios išsakytos mintys nuskambėjo pesimistiškai,
tačiau bendras šalies mokyklų vaizdas, jų edukacinių erdvių
kūrimo pagreitis džiugina. Juk pakako kelerių metų, kad mokyk
los suvoktų, jog aplinka – ne tik gėlynai ir medžiai, želdinimas
ir tvarka. Pasikeitė mąstymas: aplinka dabar galingas ugdymo
veiksnys. Toks pats svarbus ir reikšmingas, kaip ir mokykloje dir
bantis mokytojas. Aplinka tampa papildoma ugdytoja, teikiančia
ne tik pažinimą, bet ir kuriančia vertybes. Tiek daug kartų išgirsta
frazė „mūsų vaikai kitokie“ mažuose miesteliuose nuskambėjo
itin įtaigiai.
Almantas KULBIS
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas

Stasės Mameniškienės nuotraukos

Dalijimasis idėjomis ir bendravimas. Lankydami mokyklas
pastebėjome, kad savivaldybėse neretai net dešimt kilometrų
iki kaimyninės mokyklos atrodo neįveikiama kliūtis. Tikslinga
rengti edukacinių erdvių kūrimo seminarus, ekskursijas į gretimas
savivaldybes, dažniau lankytis pas lyderius ir mokytis vieniems
iš kitų. Pabandykime įsivaizduoti vasaros plenerą pavyzdinėje
mokykloje, kur susirenka mokytojai, bendrauja, pažįsta aplinką,
mokosi komponuoti ir kurti edukacines erdves, rengia planus,
brėžinius, ieško partnerių ir rėmėjų...
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Mokyklų fizinė aplinka

Straipsnio autorius Šeduvos lopšelyje-darželyje

Šis konkursas buvo puiki galimybė susipažinti su fizine ugdymo
įstaigų aplinka, kaip ji pritaikyta edukacijai. Konkurso sąlygose
pabrėžiamas tikslingas darnių ir estetiškų edukacinių erdvių kū
rimas, kūrybiškas jų naudojimas organizuojant ugdymo procesą,
mokyklos bendruomenės įtraukimas.
Mokyklos fizinė aplinka (erdvė) suprantama kaip pastatai, takai,
įrenginiai, natūralūs gamtos ir kultūros paveldo objektai, bandy
mo sklypeliai ir kt. Mokslininkų teigimu, fizinė mokymo(si) erdvė
laikoma vienu svarbiausių veiksnių, siekiant užtikrinti sėkmingą
ugdymo įstaigos veiklą, sudarant sąlygas mokiniams mokytis,
bendrauti, kurti žinias ir jomis dalytis, pailsėti per pertraukas.
Šiame straipsnyje daugiau dėmesio skiriu vienam fizinės aplin
kos komponentui – gamtinei aplinkai ir galimybėms ją pritaikyti
edukacijai, taip pat kiek kuriant ugdymo(si) aplinką atsižvelgiama
į šiuolaikinę mokymosi paradigmą, pagal kurią mokiniui turėtų
būti užtikrinta galimybė mokytis savarankiškai, grupėje, sudarant
sąlygas jo saviraiškai.
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programose pabrėžiama,
kad mokiniai turi būti skatinami atlikti tyrimus gamtoje, stebėti

Akmenų upė ir švelnus gėlynas Zarasų žemės ūkio mokykloje
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aplinką savo gyvenamojoje vietovėje. Pritaikę ugdymo įstaigos
gamtinę aplinką įvairių dalykų mokytojai gali pateikti užduotis,
padedančias mokytis geografijos, chemijos, fizikos, dailės ar tech
nologijų artimoje aplinkoje. Taip pat joje galima praktiškai mo
kytis naudotis tyrimams skirtais prietaisais, įvairiais informacijos
šaltiniais, atlikti skaičiavimus, matavimus, orientuotis vietovėje,
suprasti planus ir žemėlapius, kelti tyrimo uždavinius, patvirtinti
arba paneigti hipotezes, pateikti išvadas.
Apsilank ius ir apžiūrėjus konkurse dalyvaujančių ugdymo
įstaigų gamtinę erdvę, tenka pripažinti, kad ji yra labai paveik
ta urbanizacijos. Dalyje ugdymo įstaigų teritorijos buvo seniai
suplanuotos, jose likę mažai natūralių gamtinių elementų,
pritaikytų edukacijai, pavyzdžiui, kalvelių, pelkėtų vietų. Tačiau
reikėtų pastebėti, kad darbuotojai gana kūrybiškai sprendžia šią
problemą, ypač išskirčiau ikimokyklinio ugdymo institucijas. Jose
galime rasti dirbtinių kalvų, akmenų upių.
Kiti ugdymo įstaigų pastatai šiuo metu renovuojami, tačiau
jų stilius iš esmės nekeičiamas. Neseniai pastatytose ar dar sta
tomose mokymo institucijose vyrauja naujos architektūrinės
tendencijos. Įrengtose teritorijose kuriami želdiniai, estetiški,
labiau simboliniai statiniai. Pastebėčiau, kad jose kol kas palieka
ma tuštoka erdvė, kuri ateityje, tikėtina, bus kūrybiškai pritaikyta
įvairioms edukacijoms.
Įmanomos ir kitokios priemonės pavaizduoti įvairias reljefo
formas: tipinė aikštelė, smėlio dėžė, mineralų ir uolienų kolek
cija, dirbtinis ežeras, atodanga ar fosilijų karjeras. Estetinę ir
praktinę reikšmę gali turėti priemonės, padedančios orientuotis
vietovėje, pavyzdžiui, gnomonas, vietos geografinės koordinatės
(lygiagretė ir dienovidinis), kompasiniai augalai (kerpėmis apau
gęs akmuo, kelmas). Per pasaulio pažinimo, gamtos mokslų ar
geografijos pamokas galima atlikti dangaus stebėjimus, nustatyti
Saulės aukštį, surasti Šiaurinę žvaigždę, apskaičiuoti jos aukštį,
nustatyti pagrindines pasaulio kryptis ir panaudoti kitokioms
pažinimo užduotims.
Susipažindami su supančiu pasauliu, pirmiausia susiduriame
su reljefu. Nuo jo pobūdžio priklauso, kad būtent toje vietoje
tyvuliuoja ežeras ar telkšo pelkė, teka upė, įsikūrusios sodybos.
Jei nėra labai išskirtinių reljefo formų, ypač tai aktualu miesto
mokykloms, per integruotas pamokas, pavyzdžiui, dailės ar tech
nologijų, galima pasidaryti nuotraukų stendą, vietos aiškinamųjų
žemėlapių, aplinkos modelį arba reljefinį žemėlapį su užrašais.
Išnaudojant savitą atskiro krašto reljefo ir jo raidos savitumą
galima surinkti uolienų kolekciją, nurodant etiketėje konkrečios

Nubėgiotas kalnelis Kauno Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“
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Gėlynas po senais medžiais
Švenčionių progimnazijoje

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

Tėviškės pažintinio tako stendas
Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinėje mokykloje

Šiuolaikiškas amfiteatras
Radviliškio r. Šeduvos gimnazijoje

uolienos (pavyzdžiui, klinties, dolomito,
gintaro) pavadinimą, Lietuvos žemėlapyje
pažymint jų radvietes.
Jeigu mokykla turi meteorologinę stote
lę, mokiniai gali vykdyti meteorologinius
stebėjimus (dangaus debesuotumo, oro
slėgio, temperatūros svyravimų, drėgmės
pokyčių, atmosferinių kritulių kiekio (kiek
kritulių iškrinta per vieną kartą, per parą,
savaitę, mėnesį), vėjo krypties ir stiprumo)
bei atlikti nesudėtingus tyrimus.
Mokyklos, esančios netoli ežero, pelkės,
miško, upelio, gali įsirengti mokomąjįpažintinį geografinį tak ą. Taip atsiranda
galimybė organizuoti įvairaus pobūdžio
tiriamuosius darbus. Kiekvienoje geogra
finio tako stotelėje gali būti atliekama tam
tikra kompleksinio tyrimo dalis arba visas
tyrimas konkrečioje stotelėje.
Kartais miesto mokyklų mokytojai ap
gailestauja, kad tok io tako neįmanoma Gėlynas paslepia ir papuošia.
įkurti jų ugdymo įstaigoje dėl labai mažos Anykščių l.-d. „Žiogelis“ patirtis
fizinės teritorijos erdvės. Tačiau miestą ir
miestelį supa natūrali gamtinė aplinka. Labai svarbu mokinius
kiame, tiek besimok ančiųjų aplankytos kitos vietovės veik ia
su ja supažindinti, įrengti mini aikšteles, viską paįvairinti gali
mūsų sąmonę ir ilgainiui tampa esaties dalimi, pamažu formuoja
schemos, nuotraukos, aprašymai. Taip bus įgyvendintas princi
vertybines nuostatas, požiūrį ir pagarbą savo kraštui. Prisijaukin
pas „nuo artimo prie tolimo ir atvirkščiai“ (Rimantas Krupickas,
kime natūralią mokyklos, kad ir labai nedidelę, gamtinę erdvę,
2003). Norėdami kūr ybiškai išspręsti problemą, pasikvieskite
stebėkime joje vykstančius procesus, tyrinėkime ir fiksuokime,
rajono ar miesto teritorijos kraštovaizdžio architektą, o galbūt
kas vyksta, kaip keičiasi per metus.
ir kitą reikalingą specialistą, kuris galėtų profesionaliai padėti
Šarūnas GERULAITIS
įgyvendinti idėjas.
Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų,
Tiek kasdienė, artimiausia aplinka, kurioje gyvename ir vei
dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas
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Kurti edukacines erdves
įpareigojo padėtis
Ir nors iki Vilniaus nuo Dieveniškių mažiau kaip 80 kilomet
rų, o vietovė dažniausiai minima kaip geografiškai atkampi, ja
nesižavėti negali! Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos
teritorija driekiasi šalia senojo kelio Vilnius–Krakūnai–Geranainys,
kuriuo į Dieveniškių bažnyčią važiuodavo ir Barbora Radvilaitė.
Kelias į mok yklą yra vienas: pro svarbiausią miestelio urba
nistikos paminklą – keturkampę aikštę penkių istorinių kelių į
Vilnių kryžkelėje. Tai archajiškiausias kraštas, menantis įvairių
laikmečių geopolitinę istoriją, padedančią suvokti Lietuvos
valstybingumą.
Dieveniškėse nuo senų senovės sugyveno lietuviai, žydai,
gudai, lenkai, o išskirtinė Dieveniškių šnekta, priklausanti rytų
aukštaičių vilniškių tarmei, susiformavusi įvairių tautų apsuptyje,
yra kalbininkų susidomėjimo ir tyrinėjimo objektas. Kalviai, kubi
liai, batsiuviai, siuvėjai, audėjai, avikailių išdirbėjai – amatininkai,
nuo seno plėtoję savo amatus Dieveniškių apylinkėse. Miestelio
centre susiformavusi prekybinė aikštė ir šiandien pasakoja apie
ne vieną šimtmetį čia tarpusią žydų bendruomenę, iki 1941 m.
sudariusią du trečdalius miestelio gyventojų. Šiandien Dieve
niškėse susitinka praeitis ir dabartis, pažanga ir tradicijos. Tad
kurti edukacines erdves įpareigojo geografinė, gamtinė, istorinė
krašto padėtis.
„Čia mano tėvų žemė“, – sako vietiniai gyventojai. Taip kal
ba ir mūsų mokyklą per 50 jos gyvavimo metų baigę bei esami
mokiniai. Šie dažniausiai ir lieka čia, savo tėvų žemėje, Šalčininkų
rajone. Su šeimos kalba – gimtąja lietuvių, lenkų, gudų, net rusų,
armėnų, su papročiais ir tradicijomis, su įpročiais ir darbo kultū
ra, su akiračiu, kurį praplečia mokykla ir visuomenės interesai.
Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos vizija – turtingoje
ir saugioje aplinkoje, ant etninės kultūros, demokratijos bei gyvo
pilietiškumo pamatų kūrybiškai, savarankiškai atsinaujinanti ir
tobulėjanti ugdymo įstaiga. Čia yra ir mūsų edukacinių erdvių
ištakos bei tikslai. Tam sukūrėme mokomuosius takus – gamtos,
kultūros, inžinerijos. Mokyklos 4 hektarų teritorija žalia ir gausi
medžių. Visas parkas. Kaimo vaikas užaugo tarp medžių, tai jam –
kaip ir gimtųjų namų aplinka. Kol joje esi, tol nepastebi reikšmės

ir poveikio. Pavadinimų galbūt gimtąja kalba nuo mažų dienų
išmokstama šeimoje ir mokykloje, tačiau kartais užmirštame
pakelti akis iki viršūnės, išmatuoti kamieną apsikabinus, įkvėp
ti aromato žydint, įsiklausyti į dūzgiančius, giedančius lapijos
gyventojus... O juk etninė kultūra, liaudies medicina, statyba ir
drožyba be medžių teikiamos fizinės ir dvasinės naudos neįsi
vaizduojama. Suskaičiavę apie 30 skirtingų medžių ir krūmų,
surinkome biologinius ir etnologinius jų aprašymus, ryškiau
siems savo rūšies atstovams pagaminome ir įtaisėme vardines
lenteles, parinkome geriausiai medžio grožį atskleidžiančias
vietas ir jas pažymėjome. Gamtos mokomasis takas susikerta su
etninės kultūros objektais – nuo 2011 m. kas vasarą mokykloje
organizuojamo ir remiamo Lietuvos kultūros tarybos projektoplenero „Dieveniškės kalvių vijose“ rezultatais.
Mokykla – vieta, kur subrandinamos, išskleidžiamos vertybės,
supinamos su svarbiomis valstybei. Tai ir atspindi pirmasis kultū
ros mokomojo tako objektas – 2011 m. baltarusių, latvių ir vieti
nių kalvių nukaldintas mokyklos logotipas, kuriame pavadinimo
raidės tapo įstaigos misijos ir vizijos simboliu. Per antrąjį plenerą
sukurti„Vartai į gyvenimą“ vaizduoja įvairius mokykloje ruošiamų
profesijų atributus. Vėliau atsirado „Pasaulio pažinimo ir gyvybės
medis“, „Saulučių parkelis“, „Perkūnas“ (įkūnyti jo valdomos stichi
jos vaizdiniai). „Laiko upė“ ir „Rėdos ratas“ sujungė žalią pievos
kilimą įrėminusias dirbtuves,„Šiuolaikinė stogastulpio interpreta
cija“, nušvitusi išsiskleidusių mozaikų ir „dieveniškietiškų“ audinių
spalvų raštais, Dieveniškių krašto juostų ornamentais puoštas
ąžuolinis suolas sukūrė jaukią erdvę rengti kamerinius bendruo
menės pasisėdėjimus vidiniame kiemelyje, svyruoklinio gluosnio
atokaitoje. Kiekvienas kultūros mokomojo tako objektas kviečia
stabtelėti, atsikvėpti, atverti jusles, pamąstyti. Čia tvyro kūrybinė
aura, kurią paliko plenerų grupės, autoriai, atlikėjai, mat plene
rai sutelkia įvairių tautybių gyvybingus žmones – menininkus,
tautodailininkus, amatininkus,
mok in ius, mok ykl os darb uo
tojus. Jie dirba išvien, čia pat
priimami kūrybiniai sprendimai,
kurie per keletą dienų bendro
mis pastangomis „tampa kūnu“.

Automobilių bei žemės ūkio technikos svarstyklės.
Liudas Šliažas, praktinio mokymo vadovas, technikos istorijos entuziastas
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„Pasaulio pažinimo ir gyvybės
medis“ – projekto „Dieveniškės
kalvių vijose 2013“ rezultatas.
Greta – Lietuvos kalvių kalvis
Vladas Kuzinas
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Dieveniškių technologijų ir verslo m-klos nuotraukos

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“

„Saulučių parkelyje“ skulptūra „Perkūnas“ įkurdinta
per 2014 m. plenerą. Autorius – panevėžietis
skulptorius Eduardas Titas, metalo plastika –
Rašitas Sadrejevas

„Šiuolaikinė stogastulpio
interpretacija“ – tai
monumentalisto
Augustino Liatuko
vizija, įkūnyta
„Dieveniškės kalvių vijose 2015“. Kartu
darbavosi kalvis Rašitas Sadrejevas ir
kiti mokyklos bendruomenės nariai...

Ir sunku pasakyti, kas svarbiau: ar idėjos gimimas, autorystė, ar
suneštinis darbas, ar pokalbiai, diskusijos, pasisėdėjimai, ar lanky
masis beveik kasdien ir gyvenimas su šiais objektais tekant laiko
upei, riedant metų ratams... Viskas taip svarbu – istorija, dabartis,
ateitis. Be vienos iš jų nebūtų nieko vertingo. Tad priėmėme į
mokomųjų-pažintinių takų ratą ir technikos objektus: seną, ne
benaudojamą vandentiekio bokštą, nemodernią estakadą, auto
mobilių bei žemės ūkio technikos svarstykles. Visa tai mokyklos
ūkyje atsirado sovietmečiu. Viena vertus, jie mums primena, kad
beveik viskas mokomojoje bazėje išoriškai yra atkeliavę iš tų laikų,
nes renovacijos siekiame jau ne pirmą dešimtmetį. Kita vertus,
šie trys mokomojo tako objektai mums primena ir moko, kad
mokykloje gerbiama darbo kultūros istorija, o stiprų ir aktualų
mokymo turinį kuria šiuolaikiški mokytojai.
Vis a mok ykl os ter itor ij a – eduk ac in ė. Taip gal im e teigt i
šiandien. Sezoniškai lauke ir viduje tarp medžių bei skulptūrų
rengiamos įvairios parodos. Nuolatiniai pateikėjai ir svečiai –
Justino Vienožinskio dailės mokyklos Balsių edukacinės studijos
(vadovas – dailininkas monumentalistas Augustinas Liatukas)
mokiniai, jų piešiniai, mozaikos. Šiais metais patys per plenerą
„Dieveniškės kalvių vijose“ atsivėrėme Lietuvos kultūros sudė
tinei daliai – žydų etninei kultūrai, parengėme parodą „Dieve
niškių ir Eišiškių žydai: istorija, dabartis, ateitis“. Mokykla tampa
valstybingumo ir kultūros pažintine erdve vietos gyventojams,
šalčininkiečiams, ekspedicijų dalyviams, keliautojams iš viso
margo pasaulio, su kuriuo Dieveniškes sieja jų istorija, dabartis
ir, tikime, ateitis.
Ilona ŠEDIENĖ
Dieveniškių technologijų ir verslo m-klos direktorė
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Mokyklos aplinka

Kada, jei ne
vaikystėje,
išgyventi pasaką?
Velykų medžio stebuklas...

Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenė susitelkė dėl bendro
tikslo ir žingsnelis po žingsnelio, idėja prie idėjos sukūrė estetiš
kas, įdomias bei patrauklias vidaus ir lauko edukacines erdves,
kurios kūrybiškai naudojamos organizuojant ugdymo procesą.
Džiaugiamės, kad pastangos gražinti įstaigos edukacines erdves
įvertintos. Tai reiškia, kad einame teisingu keliu.
Naujos erdvės
Mūsų lopšelio-darželio kieme atsirado nemažai naujų edukaci
nių erdvių. Viena jų – etnografinis kampelis. Čia mažieji mokomi
mylėti gimtąjį kraštą, susipažįsta su lietuvių liaudies papročiais ir
tradicijomis, tautodaile ir kita liaudies kūryba. Šiame kampelyje
gausu sendaikčių, vaikai žaidžia, dainuoja, švenčia kalendorines
šventes. Viena iš tradicijų – kurti Velykų medį. Šiemet jis buvo
papuoštas jau šeštąjį kartą. Ant abrikosų medžio sukabiname
per 4000 tuščiavidurių margučių. Kasmet greta šio kūrinio vyks
ta Vaikų Velykėlės. Pasigrožėti Velykų medžiu atvyksta daugybė
svečių iš visos Lietuvos.
Jau metus darželio kieme veikia lauko bibliotekėlė „Knygų
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namelis“. Visa bendruomenė dalijasi knygomis, žurnalais, taip
ugdomas bendruomeniškumas. Ši edukacinė erdvė skatina skai
tyti, kokybiškai ir prasmingai leisti laiką kartu su vaiku. Tai emoci
nės mažylio sveikatos garantas ir nepamainoma investicija į ateitį.
Dar viena po senomis ir labai aukštomis tujomis sukurta erd
vė – „Kabančių namelių pasakaitės“. Ji skirta vaikų kūrybiškumui
ugdyti, vaizduotei lavinti. Kabančiuose nameliuose apgyvendinti
personažai kuria galimybę vaikams prisiliesti prie pasakų pasau
lio, skatina kūrybiškai interpretuoti, improvizuoti. Ši erdvė labai
mylima pačių mažiausiųjų – jie mielai aplanko namelių gyven
tojus, sveikinasi, kalbina. O kada, jeigu ne vaikystėje, išgyventi
pačias gražiausias pasakas, tikėti jų personažais?
Gamtosauginis ugdymas
Daug dėmesio darželyje skiriama gamtosauginiam, ekologi
niam ugdymui. Įrengtas įdomios, patrauklios formos, vaizduo
jančios perpjautą citriną, mini daržas. Kiekviena grupė turi savo
citrinos skiltelę ir čia augina vaistinius bei prieskoninius augalus,
daržoves, braškes. Visi augalai turi korteles, ant kurių užrašyti
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Muzikos kampelyje

Nuotraukos iš lopšelio-darželio fotoarchyvo

Paukščių sūpuoklės

pavadinimai. Svarbiausia, kad patys ugdytiniai sėja sėklytes,
stebi išdygusius augalus. Tai puiki patirtis ir pramoga, įrodanti,
kad patiems auginti – naudinga ir smagu! Netoli daržo esantį
didžiulį žemių kalną pirmąkart apsodinome gėlėmis bei daržo
vėmis. Įspūdingai sukomponuoti augalai traukte traukia akį. Šis
kalnas žiemą virsta pramogų kalniuku, puikiai tinkančiu važinėtis
rogutėmis, čiuožinėti traukinuku.
Darželio teritorijoje auga daugybė medžių, kai kurie jau itin
dideli. Čia galima ne tik perskaityti pavadinimą informacinėse
lentelėse, bet ir nuotraukose pamatyti lapą, sėklą, žiedą. Žiemą
darželio augalai aprengiami drabužėliais su įvairiais linksmais
pasakų personažais. Augalai nenušąla... Tai puik i eduk acinė
erdvė, kurioje galima pažinti medžius. Smagu, kai ugdytinių tė
veliai pasiūlo idėjų ir padovanoja medelių sodinukų. Vienas tėtis
padovanojo tris berželius: geltonlapį, žalialapį ir raudonlapį. Jis
pasiūlė šiuos medelius auginti kaip Lietuvos trispalvę. Puiki idėja,
padedanti ugdyti pilietiškumą. Dar viena labai graži iniciatyva vy
ko rudenį, kai tėveliai padovanojo žemaūgių obelaičių. Kartu su
vaikais pradėjome kurti sodą. Juk mažylių užaugintos daržovės,
uogos, vaisiai skaniausi, o pačių sudžiovintų vaistažolių arbata
sveikiausia ir gaiviausia.
Ir dar daugiau...

Raktai moko pažinti

Inkilų medis

Įstaigoje įrengtas įspūdingas muzikos kampelis, kuriame gau
su įvairiausių priemonių: penklinė su natomis, o jos papuoštos
emocijų veideliais, iš ąžuolo pagaminti mušamieji muzikos
instrumentai. Garsas išgaunamas suduodant per medžio rie
vę kokiu nors pagaliuku ar kitu daiktu. Taip pat sukurtas labai
įdomus stalas, prie kurio pritvirtintos metalinės dėžutės, įvairūs
dangčiai. Garsai išgaunami ne tik į juos suduodant – jei vėjuota,
puikiausiai girdisi visas „orkestras“.
Dar darželyje turime vaikų mėgstamą raktų girliandą. Čia jie
mokomi pažinti spalvas, nes raktai nupurkšti skirtingų spalvų da
žais. Vyresniesiems galima skirti sudėtingesnes užduotis – surasti
tokį pat raktą ir t. t. Muzikos kampelyje įrengta mini lauko scena.
Vaikai čia dainuoja, šoka, vaidina.
Atidarytas ir saugaus eismo kiemelis, kuriame pavaizduotos
gatvės. Čia darželinukai mokosi saugaus elgesio taisyklių. Ma
žiesiems kartais būna labai sunku susikaupti, viską prisiminti,
tačiau kiemelyje įgytos žinios padeda gatvėje jaustis saugiau.
Saugaus eismo kiemelyje ugdytiniai gali tobulinti važiavimo
dviračiu įgūdžius. Pasiteisino ir universalaus sporto aikštyno
dangos įrengimas, čia ugdytiniai saugiai bei patogiai sportuoja.
Šeimos renkasi į sveikatingumo renginius.
Šeduvos lopšelio-darželio pedagogai aktyviai dalyvavo mo
kymuose apie edukacinių erdvių kūrimą. Jie patys mielai dalijasi
savo patirtimi – apsilankę mūsų įstaigoje pedagogai iš visos
Lietuvos džiaugiasi įgiję praktinių žinių ir užmezgę šiltus bei
draugiškus ryšius.
Daiva STAŠKŪNIENĖ
Radviliškio r. Šeduvos l.-d. direktorė
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Mokyklos aplinka

Visi mes esame
gamtos
vaikai

Gimnazijos reprezentacinėje zonoje

Šiandien itin svarbus tampa kiekvieno vaiko santykis su mo
kykla kaip ugdymo(si) aplinka. Visi mes esame gamtos vaikai,
gyvename jos namuose. Gamtos fone įgyjamos žinios, įgūdžiai,
pinasi daugialypiai santykiai, formuojasi asmenybė. Norėdami
pažinti ir pamilti tą nuostabų gamtos pasaulį, turime nuolat su
juo bendrauti.
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos aplinka džiugina ne tik mo
kyklos, bet ir viso miestelio, kitų gyvenviečių bendruomenes. Tai
tarsi mini botanikos sodas, kuriame auga daug įvairių augalų ir
gėlių rūšių. Mokykloje įrengtas pažintinis takas – mokiniai pa
teikė dvi idėjas, kaip pažinti augalus. Vyresnieji gimnazistai per
technologijų pamok as gamino
medinius užrašus, o jaunesniųjų
klasių ugdytiniai, pasitelkę infor
macines technologijas, atspaus
dino brūkšninius kodus.
Gimnazijos teritorija turi savo
reprezentacinę zoną, kuri yra jos
vizitinė kortelė. Čia suformuoti
želdynai tarsi kužda, ko galima ti
kėtis įžengus į šią ugdymo įstaigą.
Aktyvaus poilsio zona (įvairios
žaidimų ir sporto aikštelės) įsilieja
į pasyvaus poilsio zoną, kurioje Mokinių pagaminti užrašai
vyrauja laisvų formų mišrūs gė
lynai. Juose auga mažai priežiūros reikalaujančios daugiametės
ir vienmetės gėlės: lelijos, vilkdalgiai, melsvės, bijūnai, šilokai,
jurginai, serenčiai, astrancijos, viendienės. Kontrastingi dydžiai,
įvairios lapų ir žiedų formos pagyvina gėlyną.
Sodo zonoje auga obelys, vyšnios, vienas iš retesnių Lietuvos
medžių – kamštinis skirpstas, įrengtas sveikatingumo takas.
Planuodami želdynus kreipėme dėmesį į spalvas. Žalia žolė,
krūmai ir dar medžiai tokios pat spalvos neatrodys estetiškai. Vis
žaliai spygliuočiai itin dera su lapuočiais. Puošniai atrodo nedideli
dekoratyviniai raudoni klevai, raugerškių krūmai, sidabrakrūmiai.
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Poeto gėlė pražydo

Pastaraisiais metais sodiname
vis daugiau spygliuočių. Visža
liais augalais apsodinta terito
rija visais metų laikais atrodo
graži. Gimnazija turi savo liepų
tak ą, šluot el in ių hort enz ij ų
alėją, čia auga visiems gerai
žin om i sen ov in iai aug al ai:
putinas, pelkinis ąžuolas, šei
vamedis. Teritorijoje savo vietą
rado mažosios architektūros
elementai, mokinių darbai.
Taip pat galima prisėsti lau
ko klasėje ant suoliuko ir gėrė
tis saulėlydžiu, klausytis vėjo
ošimo, pasimėgauti ežero vėsa. Aplinka skir ta ne tik grožėtis,
bet ir vesti pamokas, organizuoti renginius, pažinti ir tyrinėti,
stebėti. Mokiniams sudarytos galimybės stebėti augalus įvairiais
metų laikais, dirvožemio eroziją, gėlių lietaus barometrą, atlikti
bandymus prieskonių ir vaistažolių kalnelyje.
Išpuoselėta gimnazijos aplinka neatsirado savaime. Tai ilgas ir
sudėtingas procesas, kuris sutelkė visą bendruomenę.
Angelė MIZERIENĖ
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos g-jos direktorė
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Kuriame jaukią
mokyklos aplinką

Edukacinė erdvė, skirta mąstyti ir matyti

G. Gegužinskas,
V. Stokienė ir R. Užuotas

Pasvalio rajono mokyklose nuo
2000-ųjų vykdoma akcija „Kuriame
jaukią mokyklos aplinką“. Rajono
savivaldybės administracijos direk
torius Rimantas Užuotas džiaugiasi,
kad rajono politikams rūpi ugdymo
įstaigos: meras, jo pavaduotojas vi
sada dalyvauja apžiūrose, bent du
kartus per mokslo metus lankosi
mokyklose ir padeda suvesti ap
žiūros rezultatus, kurie kasmet skel
biami per Mokytojų dieną. Akcijos
tikslas – skatinti tikslingai, darniai
ir estet išk ai kurt i mok ykl ų edu
kacines erdves bei kūr ybišk ai jas
panaudoti ugdant, į praktinę veiklą
įtraukiant visą bendruomenę.

Mokyklos kiemo idėja

Kasm et Pas val io raj on o mer as
Gintautas Gegužinskas per apžiūras
domisi, kokios mokykloms reikia pa
galbos, kaip tvarkosi bendruomenės,
įvertina pokyčius. „Gera matyti, kad
rajono mokyklos keičiasi kiekvieną
rudenį. Pastebimas visos bendruo
menės rūpestis savo įstaiga. Tad į
Geriausiai tvarkomų mokyklų edu
kac in ių erdv ių apž iūr ą-konk urs ą
kiekvienais metais galime pasiūlyti
vis kitą ugdymo įstaigą.“
Esu akcijos koordinatorė, todėl rū
pinuosi, kad aktyviai dalyvautų visos
mokyklos, iešk au originalių spren
dimų, skirtų mokinių veiklai, naujų
eduk acinių erdvių idėjų. Aš įsitik in us i, kad bet kur ią mūs ų raj on o
ugdymo įstaigą galime rekomen
duoti dalyvauti Geriausiai tvarkomų
mok yklų eduk acinių erdvių apžiūroje-konkurse.
Jau daugybę metų įstaigų bendruomenės stengiasi
kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią,
pokyčiams palank ią ugdymo(si) aplink ą, kurioje
visi jaučiasi saugūs ir pasitikintys savimi bei kitais.
Vaikai, paaugliai, jaunuoliai ugdymo įstaigoje pra
leidžia daug laiko, todėl juos turi supti darni aplinka
tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Nereikėtų pamiršti, kad
vienas svarbiausių tikslų – formuoti vaiko vertybinį
santykį su gamtine ir sociokultūrine aplinka. Turime
siekti, kad mok inius suptų patrauklios ugdymo
priemonės, naudingi daiktai, aplinka būtų patogi,
estetiška, padėtų atskleisti pažintinius poreikius.
Vida STOKIENĖ
Pasvalio r. savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė
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2016 m. Geriausiai tvarkomų mokyklų
edukacinių erdvių apžiūros-konkurso
nugalėtojai

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūra-konkursas
skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms mokykloms 2016 m.
išrinkti. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Zarasų žemės ūkio mokyklos
edukacinėse erdvėse prie ežero

Apžiūra-konkursas vyko dviem etapais: I etapas (iki gegužės 6 d.) – savivaldybių
lygmeniu, II etapas (iki rugsėjo 1 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Savivaldybių komisijos
pristatė 60 mokyklų. Nacionalinė vertinimo komisija, apžiūrėjusi II konkurso etapui
pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, atrinko nugalėtojus:
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis
Panevėžio r. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“
Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“
Klaipėdos r. Kretingalės lopšelis-darželis
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“
Akmenės r. Naujosios Akmenės mokykla-darželis „Buratinas“
Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ Mikoliškio skyrius „Gaidelis“
Bendrojo ugdymo mokyklos
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija
Radviliškio r. Šeduvos gimnazija
Neringos sav. Neringos gimnazija
Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis
centras
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
Panevėžio r. Raguvos gimnazija
Alytaus r. Butrimonių gimnazija
Klaipėdos r. Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla
Anykščių r. Traupio pagrindinė mokykla
Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla
Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla
Profesinio mokymo įstaigos
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
Zarasų žemės ūkio mokykla
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
Marijampolės profesinio rengimo centras
Jonavos politechnikos mokykla
Neformaliojo ugdymo mokykla
Neringos sav. Neringos meno mokykla
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Pilnas lagaminas neišsakyto švelnumo...
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