
„Lie tu vos Res pub li kos 
švie ti mo ir moks lo mi
nisterijosužsakymuVil
niausdailės akademija
parengė vaikų darželių
modernizavimo reko
mendacijas. Su jomis
galitesusipažintiirinter
neto svetainėje adresu
www.projektasaiks
tele.lt.“
LaimutėJankauskienė, 
Švie ti mo ir moks lo mi
nis te ri jos Iki mo kyk li nio 
ir pra di nio ug dy mo sky
riaus ve dė ja

aikųdarželiųmodernizavimas– 
erd vės kū ry bai 

ir sa viug dai
„Daugiafunkcės atviros ir susi
liejančioserdvėsgali būti nuolat
pertvarkomos, keičiamospagal
poreikį.Tokiamedarželyje įben
drasveiklasgaliįsitrauktiįvairausamžiausvaikai,beto,jiemssudarytossąlygostoje
pačiojeerdvėjeatliktinetkelisskirtingusdarbusvienumetu,netrukdantvienikitiems.
Šioserdvėsbūtųišnaudojamosirdarželiobendruomenėsporeikiams–sambūriams,
šventėmsar tiesiogpokalbiams.Tokiesprendiniaiyrakiekvienoparuoštoprojekto
atspirtiestaškasirdarželių„širdys“.
Ar chi tek tė LauraMalcaitė, Iki mo kyk li nio ug dy mo įstai gų edu ka ci nių erd vių mo der ni
za vi mo re ko men da ci jų ren gi mo ko or di na to rė

„Projektiniaisprendiniaiyrairvisapusiški,
ir labai individualūs tuopatmetu. Viena
vertus,jieparuoštitaip,kadtiktųirkitiems
tokiotipopastatamsLietuvoje.Kitavertus,
pasitelktosmetodikosrodo,kadpasikar
tojantis tipiškumas nėra tinkamiausias
sprendimobūdas.Tadparengėmevisapu
siškasrekomendacijas,kokiaiserdviniais
ir architektūriniais judesiais reikėtųmo
dernizuotitokiotipoobjektą.Visdėltoyra
nemažai konkrečios situacijos ypatumų,
kuriuosbūtinasuvokti.Išskirtinisyrairpats
principas,kaipspręstikiekvienąkonkretų
atvejį, įvertintine tikfizineserdves,bet ir
interesųporeikius.“
Ar chi tek tas RokasKilčiauskas, Re ko men
da ci jų ren gi mo va do vas
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Įprastose erdvėse – 
nauji sprendimai

Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) Švie ti mo  
aprūpinimocentraskartusuVilniausdailės 
akademija(VDA)vykdėprojektą„Ikimokyklinioir
priešmokykliniougdymoerdviųmodernizavimas“,
pavadinimu„Aikštelė“.„Švietimonaujienos“ 
kalbinašioprojektoarchitektūrinėskūrybinės 
daliesvadovą,VDAInterjerodizainokatedros 
vedėjądoc.RokąKILČIAUSKĄ.

Užsieniošaliųpatirtis–
lietUvosarchitektųkonsUltacijossUkolegomis

Kasužsienyjekitaip?Kokiostendarželiųerdvės,
kuojosskiriasinuomumsįprastų?
Lietuvojedaugumadarželiųįsikūręspecialiaitamsovietmečiu

statytuosepastatuose,oužsienyje–pritaikytosepatalpose,integ
ruotiįkitospaskirtiespastatųkompleksusarbastatytiskirtingais
laikmečiais. Architektūrinės kryptysmaždaug panašios, todėl
galimaatrastipanašumų.Kolegosišužsieniopristatinėjošiuolai
kiniusdarželiusnaujuosepastatuose,nerekonstrukcijas.Dalimi
jųpatirtiesrėmėmėsrengdamisavorekomendacijas.Mūsųtikslas
nebuvoaklaipamėgdžiotiiružsienietiškąpatirtįperkeltiįlietuviškas
erdves:kaiišklausėmejųarchitektūriniųtendencijųapibendrinimus
irpabuvomekonkrečiuosedarželiuose,išgirdomebendruomenių
poreikius,įvertinomepastatusirsituaciją,tapoaišku,kasgalėtų
būtipanašu,okurbusreikalingispecifiniaisprendimai.
Pagrindiniai skirtumai tarp sovietmečiu statytų ir šiuolaikinių

darželiųerdvių yra trys.Pirmiausia, labiau ištirpusios ribos tarp
grupės(kurvaikaspraleidžiadidžiąjądalįlaiko,retaiišeidamasį
salęarbalauką)irnegrupėserdvės.Bendroseerdvėselabaiplatus
veiklųspektras.Antra,patigrupėyralankstesnė,mobilesnė,labiau
pritaikoma įvairiomsveikloms. Trečias skirtumas– intensyviau
ir patogiau išnaudojamas laukas. Jeigumūsųdarželiuose yra
labaiaiškiriba–vienosdurys,perkuriasįeinamaikidrabužinės,
ištenįkitaspatalpasirlygiaitaippatatgal,štaiužsieniougdymo
institucijosetasryšyslabiautiesioginis:tiekvizualinis,kuriomes
neturime,tiekfizinis.Pasirenkamosstumdomosvitrinos,kitispren
dimai.Taipformuojamospapildomostarpinėserdvėstarplaukoir
vidaus,padedančioslengviauišnaudotilaukoerdvę.Gretapastatų
įrengiamaterasasustogu,kurvaikasturigalimybępatsrinktis,
arbūtilauke,arviduje.
Erdvėspriklausonuougdymosistemų,jųyraįvairių.Bendravome

supasauliobankoekspertu,architektuišSlovėnijos,kurisvertina
šalis,pretenduojančiasgautifinansavimą,gilinasiįsituaciją,įstaty
musirteikiarekomendacijas.JisbuvolankęsisRusijoje,tadatvykęs
įLietuvąpamatėdaugpanašumų:tiekpastatų,statytųsovietmečiu,
architektūros,tiekįstatyminėsbazės(higienosnormos,normaty
viniaikvadratiniaimetraiirpatsprincipas).Architektas,turėdamas
daugpatirtiesEuropoje,galėjopalyginti.Ekspertasteigė,kadmato
mūsųpostūmįvakarųkryptimi,tačiaudaugdalykųprimenarytų
pusę.Betjispabrėžė,kadvisaspalikimasnėrablogas.Specialiai
darželiuistatytipastataisuganadideliaisatskiraissklypaisvakarų
valstybėseretasatvejis,savotiškaprabanga.

Sukokiųužsieniošaliųpatirtimisusipažinolietuviai?
Bendradarbiavomesuatstovais išVokietijos,Slovėnijos,Nor

vegijos,Danijos,pasikvietėmearchitektęišEstijos.Jisusidomėjo

KasyravaikųdarželisšiandienirkoksjisturėtųbūtiXXIa.?Kaip
taisusijęsuvisuomenės,mokslo,švietimopokyčiais?Kaip(ar)ar
chitektūriniaidarželioerdviųsprendimaigalipadėtivaikamspažinti
saveiraplinkinįpasaulį,skatintityrinėti,eksperimentuoti,sudaryti
sąlygasmokytisžaidžiant?Įrodyta,kadžaidimasyraveiksmingiau
siasmetodas,padedantismažamvaikuipažintiirsuprastipasaulį,
mokytispasitelkiantvaizduotęirkūrybiškumą.

Tadkokiaturėtųbūtišiuolaikinė,įkvepianti
vaikųdarželioaplinka?
DaugumaLietuvosdarželiųpastatytipraėjusiošimtmečioantroje

pusėje.Architektūriniaipastatųsprendimaiatspindėjo tuometu
vyravusįpožiūrįįmažąvaikąirjougdymą–grupiųerdvėsbuvo
skirtospasyviaimokyti, kai visi vienumetusėdipriestaliukų ir
atliekatąpačiąužduotį,pastatoerdvėsgriežtaisuskirstytospagal
paskirtį irpritaikomosdažniausiai tik vienai funkcijai–miegoti,
drabužiamspakabinti,otamsūsirnuobodūskoridoriai–tikpereiti
išvienoserdvėsįkitąirpan.
Pastaruojumetupožiūrisįvaiką,jomokymąsilabaipasikeitė.

Vaikaspripažįstamaskaipsmalsus,gabus irprotingas,ougdy
mas(is)neatsiejamasnuodinamikosirveiksmo.Tadvisdažniau
pabrėžiama,kadšiandieniodarželioerdvėsturėtųbūtimobilios,
sudarančiosgalimybęjaspertvarkytipagalporeikįirtikslus,stip
rinančiossmalsumą,lavinančiosfantaziją.Pabrėžiama,kadvaikų
ugdymosiaplinkojeypačsvarbūsneišbaigtielementai,keliantys
iššūkius,skatinantysieškotiirrastisprendimus,ugdantysvaizduotę
irgebėjimąerdveisuteiktinaująprasmę.Svarbiausia–darželyje
vaikamsturibūtismagu.

Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos (ŠMM) 
užsakymuVilniausdailėsakademijaparengėvaikųdarželiųmo
dernizavimorekomendacijas.Sujomisgalitesusipažintiirinterneto
svetainėjeadresuwww.projektas-aikstele.lt.
RekomendacijosparengtosatlikusLietuvosvaikųdarželiųar

chitektūriniųsprendimųanalizę,susipažinussuDanijos,Estijos,
Norvegijosirkitųšaliųpraktikamodernizuojantarstatantnaujus
darželius, sunaujausiais ikimokyklinį irpriešmokyklinįugdymą
reglamentuojančiais teisėsaktais.Kūrybinėsedirbtuvėsevaikai,
jų tėveliai, darželiųbendruomenėskartusuarchitektais ieškojo
irsiūlėsavo idėjas,kokį įsivaizduoja,kokionorėtųdarželio.Dė
kojamevisiems.
Tikimės, kad rekomendacijomispasinaudos tie, kurie statys

naujusvaikųdarželiusaratnaujinssenuspastatus,tie,kurievykdy
damiikimokyklinioirpriešmokykliniougdymoprogramaspritaikys
kituspastatus ir erdves.Rekomendacijosepristatomiarchitek
tūriniaisprendimaipadėspertvarkantdarželiustaisatvejais,kai
mažėjaugdytiniųskaičiusirkaidarželįlankytipageidaujadaugiau 
vaikų.

Ieškodamiatsakymo,kokiodarželionorėtume, turėtumepa
žvelgtiplačiauneiarchitektūriniaipastatųsprendimai.Pirmiausia,
reikėtųatsakyti,koksmūsųpožiūrisįmažąvaikąirjomokymąsi,
pagaliau,kokiosnorime,kokiąkuriamevisuomenęirLietuvą.

LaimutėJANKAUSKIENĖ
ŠMMIkimokyklinioirpradiniougdymoskyriausvedėja

Ko kia tu rė tų bū ti 
šiuo lai ki nė vai kų 
dar že lio ap lin ka?
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ministerijos iniciatyva,kuri įtraukiamokslą,verslą,bando išes
mėsspręstiproblemą.Architektėketina topaties imtisEstijoje.
Šioješalyjegalbūtšiektiekskiriasiprincipai:jeigujiekažkoimasi,
mokykląardarželįmodernizuojanuopradžiųikigalo.OLietuvoje
bandomavienąkepalėlįduonosišdalytivisiemspotruputį...Mes
kaipprojektuotojaisakytume,kadgeresnisestųvariantas,betčia
valstybėspolitikosklausimas.
Vokietijai atstovavo „Baupiloten“ projektavimo įmonė, turinti

didelę bendradarbiavimopatirtį rengiant projektus su švietimo
įstaigomis. Jie labai išvystębendruomenių įtraukimoprincipą: į
visusprojektavimoprocesus,ypačpradinius,yraįtraukiamadar
želiobendruomenė.Architektasnepatsnusprendžia,kaipdarželis
turėtų būtimodernizuojamaspagal šiuolaikines tendencijas, o
tampatarpininkutarpužsakovonorų,vizijųirbaigtinėsarchitek
tūrinėserdvės.JietąpraktikuojaVokietijoje,įmonėišaugobūtent
iššiosveiklos.IšpradžiųtaibuvopraktikosiniciatyvaprieBerlyno
technikosuniversitetoArchitektūroskatedros,kaiprofesionalaisu
studentaissiūlėsavopaslaugas–labaimažųmasteliųsprendinius,
ovėliaujaugalėjopasigirtiįgyvendintaisprojektais,modernizuotais
darželiais.Toksmodelispasiteisino,dabarjųveiklaitinpaklausine
tikVokietijoje.Įmonėbendradarbiaujasuuniversitetu,įtraukiajau
nusspecialistus,juoskviečiaįvairiosbendruomenės,tiekdirbančios
švietimosrityje,tiek,pavyzdžiui,gyventojųbendruomenės,norin
čiosatnaujintisavokiemą.Jiekreipiasi,atvažiuojaprofesionalai
irvisikartukuria,vėliau įgyvendinasavo idėjas.Bendraujantsu
šiosįmonėsatstovaismumsbuvosvarbuperimtipatirtį,sužinoti
metodikossubtilybes.

Kaiptiedarželiaikuriamiiratnaujinamiužsienyje?
Arįprocesąirgiįtraukiamabendruomenė?Aryra
kažkokiųspecifinių,mumsneįprastųreikalavimų?
Bendruomenėįtraukiamašiektiekkitaip:mūsųšalyjebuvopa

rinktidarželiai,kurie„žais“šitąžaidimą,oįjuosįstaigos,norinčios
atsinaujinti,kreipiasipačios.Architektasiškartosakė:„Jūsųatveju
galikiltitamtikrųnesusipratimų,žmonėsgaliturėtikitokiąviziją
arbaišvisniekonenorėti.Labaisvarbuatliepimasiriniciatyvaiški
tospusės.“Taipasitvirtino:darželių,kurielabiauįsitraukė,patikėjo
idėja,rezultataiakivaizdžiaigeresni.Okiti įtokiąidėjąžiūrėjosu
nuostaba.Betprojektopabaigojevisidarželiaiišsilaisvinoišvar
gingoskasdienybėsirskaičiavimo,kąužtuoskeliseuruspadažyti,
įsvajones,vizijas,kokiąnorėtųmatytisavoįstaigą,kaipjigalėtų
veiktiplačiauirkitaip,–taimumsbuvosvarbiausia.
Ar skiriasi niuansai, normatyvai?Mums dabar opus vieno

kvadratiniometrovienamdarželinukuiklausimas.Didmiesčiuose
trūkstavietos.Irsavivaldybės,irdarželiaisako,kadteoriškaivie
nojegrupėjegalėtųtilptidaugiaudarželinukų,tačiauužsienyjeyra
truputįkitaip,naudojamikitiatspirtiestaškai.Jiemssvarbiaune
kvadratiniaimetrai,osuaugusiųjųirvaikųsantykis.Vienassuaugęs
žmogussuikimokyklinioamžiausugdytiniaisdirbaproduktyviaiir
veiksmingai,kaijųvidutiniškaiyra8.Mūsųdarželiuosevienaiauk
lėtojaitenkakurkasdaugiauvaikų.Bendraskvadratiniųmetrųir
vaikųskaičiusyralabaipanašus.Galnetkartais500kv.mdarže
lyjeugdytiniųbūnadaugiauneiLietuvoje.Skiriasitiktendirbančių
pedagogųskaičius.
Lietuvosšvietimoatstovai(tieksavivaldybių,tiekdarželių),kurie

stebėjoprojektųpristatymus,nustatė:„Akivaizdu,kadpagaljūsų
rekomendacijasturėtųkeistisetatų,ugdymosistemosprincipai.“
Vienas išmumssuformuluotų tikslų ir buvo rasti neišnaudoja
masarpakeistiesamaserdvestaip,kadjosatitiktųšiuolaikinius
ugdymoprincipus.
Svarbupažymėti,kadsulaukėmedideliopalaikymo irnau

dingai bendradarbiavome su projekto iniciatoriumi ŠMM Iki
mokyklinioirpriešmokykliniougdymoskyriumi.Jųprincipinė
erdviųįtakosugdymokokybeipozicijapastūmėjotiekplanuojant
projektovykdymodarbus,tiekgalvojant,kaipįgyvendintirezul
tatus. Labai svarbu, kad valstybinė institucija imasi iš esmės
spręstiproblemątampasitelkdamanestandartiniusirnepačius
lengviausiusbūdus.

projektųrengimoprocesas–
kūrybinėsdirbtUvėsdarželiUose

Kaipvykokūrybinėsdirbtuvės,patsprocesas?
Nuotraukosemačiau,kadvaikaipiešė,lankstėiš
popieriaus,suaugusiejiaptarinėjobrėžinius,planus...
Kūrybinėsdirbtuvėsbuvotrečiasisprojektoetapas.Perpirmąjį

reikėjoidentifikuotidarželiųsituacijąšalyje,klasifikuotiiratrinkti
projektui,operantrąjįvykoteoriniustolesnioprojektovystymosi
pagrinduspadėjęforumai,diskusijosedukologijosiršvietimoar
chitektūrostemomis.Trečiasisetapas–tainuodugnuskonkrečios
situacijospažinimas,netikfizinispastatoiraplinkosįvertinimas,
betirgyventojųbeivartotojųlūkesčiųanalizė.
Mesšįprocesąvadinamekūrybinėmisdirbtuvėmis,betištikrųjų

taiprojektavimoužduotiesužbaigimas–projektuotojamssudėti
pagrindiniairiboženkliai,pagalkuriuosbuvoplėtojamiprojektai.
PasitaręsukolegomisišVokietijos,perskaitękitųšalių,kuriostuo
užsiima,metodikas, įvertinę lietuviškuosiusypatumus,šiek tiek
pasikonsultavęsupsichologaisįsivardijome3–4stadijas.Pirmoji–
rašytinėtėveliųiradministracijosapklausa.Anketoseklausėme,
arnoriaivaikaseinaįdarželį,kasjamlabiausiaipatinkaugdymo
įstaigoje,kaipjūs,suaugusieji,tėvai,matotedarželį,kasgalėtųbūti
geriau.Perantrąjąstadijąvykomeįdarželius,kurugdytiniaivedė
ekskursijasarchitektams–aprodėįstaigųteritorijąirvidineserdves.

Ugdytiniaipasijutošeimininkais,rodė,kasjiemssvarbuirge
rąja,irblogąjaprasme.Kadmotyvuotumevaikus,viskądarėme
žaidimoforma–davėmejiemsmėlynusirraudonuslipdukus,po
triskiekvienosspalvos.Mėlynasreiškė„patinka“,raudonas„nepa
tinka“.Grupelėspo5vaikusirvienąarchitektąapžiūrėjobeiįvertino
visąteritoriją.Ugdytiniaigavonedauglipdukų,tadjuosbrangino,
turėjoapsispręstiirpaaiškinti,kodėlpriklijavobūtentten.Pasiūlė
mebendradarbiauti:„Vaikai,jeigudėlkokiosnorsvietosjūsųkelių
nuomonėsutampa,galitesusitartiirklijuotivienąlipduką.“Suveikė
bendruomeniškumas,jiepradėjorimtaidiskutuoti.Poekskursijos
architektaiviskąpasižymėjo,sudarėbendrąteritorijosirpastato
vidausžemėlapį,kas,vaikųakimis,yrageraiirkasblogai.Antrasis
žingsnis–tiesioginėkūrybasutaispačiaisugdytiniais.Dalyvavo
vaikainuo4iki6,kaikurie7metų–tokioamžiausmažyliaidar
negalitiesiogiaiirdalykiškaiatsakytiįspecifiniussuerdvėmisirug
dymoaplinkasusijusiusklausimus.Jeigupaklausčiau,pavyzdžiui,
arpatinkajųlovos,atsakymaibūtųtik„patinka“arba„ne“.Omes
norėjomesužinoti,kokioserdvėsjiemsyrapriimtinos,kokiųnorėtų.
Todėlsukūrėmepasaką,kuriojeveikėjaskeliaujaper4skirtingas
erdvesiratsiduriaskirtingosesituacijose.Joseužkoduotiklausimai
apievalgymą,miegą,žaidimąirdraugus.Vėliauvaikųpaprašėme
pasirinktivienąarkitąsituaciją ir jąvizualizuoti–piešti, lipdyti...
Jiemsbuvoduotosįvairiospriemonės:minkštos,kietos,spalvotos,
lanksčios.Architektaivaikųprašėpaaiškintipiešinius,klausinėjo:
kastai,kodėl,kam.Greitaipamatėme,kokiąaplinkąjieįsivaizduoja
kaipbendruomenės,kaipsavoasmeninę.Kokskoloritas,kokios
medžiagos–kietosarminkštos–dominuoja.Visuosepenkiuose
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darželiuosebuvopo5tokiasgrupes,tadturime25„pasaulėlius“.
Beveikkiekvienasvaikassulipdėsavoistoriją.Paveikslėliuspro
jektuotojaipavertėįerdvinesstruktūras,baldųelementus,koloritą,
šviestuvųgrupes irkituserdvę formuojančiuselementus,kurie
vėliaubuvoperkelti į architektūriniusprojektus. Taipkiekvienas
vaikasgalėsatrastidalelęsavęsjįsupančiojeaplinkoje.

Kaipvykodarbassusuaugusiaisiais?
Sujaisirgibendravomedviemetapais.Pirmąjįjauminėjau,tai

anketos.Oantrasisvykožaidimoforma,nessuaugusiesiemstaip
patreikiaišsilaisvintiišstereotipų,kasyradarželis,kojamtrūksta,
kadgalėtųpažvelgtiplačiau,pasvajoti.Išspausdinomedideliofor
matodarželioirvisosjoteritorijosplaną.Diskutavomeapievaikų
ekskursijosrezultatus.Tėvusiradministraciją,auklėtojuskvietė
mepasisakytiapiedudalykus:funkcijas(artai,kaipdabarveikia
darželis,ką jissiūlo (vaikopriežiūrą), tenkina juoskaiptėvusar
ne,galgalėtųbūtidaugiaugalimybių)iremocijas(kokiaturėtųbūti
emocinėaplinka(šviesi,linksma,tyli).Vienitėvaisakė,kaddarželis
galėtųužsiimtivakarinearsavaitgalineveikla,nesturiįrangą,lau
koirvidauserdvę,žaislus,taibūtųlabaipatogu.Aplinkapritaikyta
vaikams,tačiaujietenbūnatiktėvųdarbolaiku.Vienišiaiminčiai
pritarė,kitisakė,kad„nevisaitaimanoreikalas“.Kaikurpasijuto
deklaratyvussusikalbėjimastarptėvųirdarželioadministracijos.
Kaijieyravisikartu,tėvailabaiatsargiaikalbaapiesavovizijas,o
jeigutikiškeliamaversija,kasdarželyjegalėtųbūtigeriau,čiapat
administracijastojaįgynybą:„Jeiguidėjaištikrųjųgera,jąesame
suplanavęįgyvendintijauartimiausiumetu.“Ašjųnekaltinu–tai
irgigeramedžiagairinformacija.Nežinau,artokiustyrimuspatys
darželiaispėjaatliktisavokasdienėjeveikloje.

Buvodarželių,kurieturėjoviziją,kąremontuotų,modernizuotų
ateityje.Pošiostrateginiožaidimo,netnesulaukęgalutiniųprojekto
rezultatų,jieišsigrynino,susidėliojoaiškųplaną.Vienaspagrindi
niųprojektotikslų–visaibendruomeneisusėstiprievienostalo,
padedantarchitektamsišsikalbėti,aptartiveiksmųplaną.Turbūt
akivaizdu,kadvalstybėartimiausiumetunepakeissavostrategi
jos,įstaigostoliaugausfinansavimąetapais,tačiaulabaisvarbu
turėtiaiškiąviziją.Dabardarželiaitiksprendžiaesamasproblemas
(bėgaperstogą,pučiavėjas)–taireikalinga,betpatalposprivalo
būtikitokios,jeijosenorimaatliktiugdymofunkciją.

Kokiasidėjassiūlotėvai,darželiobendruomenė?
Suaugusiejipritaria,kaddarželisgalėtųpasiūlytidaugiauirįvai

resnėsveiklos (būreliai,gimtadieniųšventėssavaitgaliais), ypač
įgyvendinusbendrųjųmobilių,kintančiųerdviųstrategiją,turėtųbūti
išplėtotalaukoteritorija,nesoficialiaivisivienareikšmiškaipritaria,
jogvaikamsreikiakuodaugiaubūtilauke.Paklausėme,kodėljieto
nedarodabar.Tėvaikaltinaauklėtojas,kadlaukesusargdinavaikus,
betligakažkuriaprasmeyranatūralusprocesas.Turbūtdažniau
sergatie,kuriebūnanevėdinamosepatalpose(vistiekpereinaper
lauką),negutie,kurienuolatleidžialaikąlauke.Visisutinka,otada
galimesurasti„trečiąkaltą“–erdves,kuriosnetinkamaipritaikytos.
Norintgrupeiišeitiįlaukąvienaauklėtojasupadėjėjaturiaprengti
20vaikų,tadajievienikitųpalaukiairvisikartuišeina.Paskuiilgas
procesasgrįžtiatgal.Siūlomepagreitintišįprocesą,galnetleisti
vaikuiapsispręsti,arjambūtividuje,arišeitiįlauką.Aišku,supran
tame,kadreikiaužtikrintisaugumą,auklėtojųpriežiūrą,betmes
daromeprielaidą,kadvisataiįmanomasuorganizuoti.Dauguma
darželiųnugriovėsovietmečiustatytaspavėsines,nestenvakarais
rinkdavosipaaugliai,odabarneturikursuvaikaispabūti,pasislėpti
nuolietaus.Galvojamanetikgrąžintitaspačiaspavėsines,betir
priepastatųįrengtiterasas,pašaliniamsasmenimstenpatektibūtų
sunkiau,atsirastųpsichologiniaibarjerai.
Visuosedarželiuoseišsovietmečioišlikę,joglaukasdalijamas

įgrupes:kiekvienosteritorijaatskirtagyvatvorėmisarborteliais.
Mūsųprojektuoselaukoerdvėpertvarkytataip,kadvisojeteritori
jojeišdėstomosskirtingosveiklos:aktyvesnės,pasyvesnės,lysvės,
darželiai,smėlis,karstyklės,vaikaipatysrenkasi,kur jiemsbūti
irkąveikti.Aišku,šiandien,kaivienaauklėtojaatsakingauž20
savogrupėsvaikų,visasšisprincipassugriūna.Tačiaujeiguviena
auklėtojabūtųatsakingaužsmėliodėžę,kitaužkarstyklesirt.t.,
problemųnekiltų.Nebustaip,kad100vaikųvienumetusubėgs
ravėti krapų.Atbėgs20,nebebusvietų,kiti nueis į smėliodėžę,
natūraliaipasirinks,kaskamįdomiau.
Kitassvarbusdalykas–auklėtojųirtėvųbendravimas.Tamyra

susirinkimai,skubiaiprireikusgalimapaskambinti,betdažniausiai
kalbamasirūbinėje.Tėvaiateinapasiimtivaiko,koljisapsirengia,
trumpaipasikalbasuauklėtoja ir išeina.Bandėme įsivaizduoti,
kadgalėtų būti kaip ir kavinaitė, kur tėvai ir auklėtojos galėtų
pabendrauti,kolvaikaidaržaidžia.Mamossusitiktų,pasikalbėtų
tarpusavyje. Taippatkylaklausimų,kuršvęsti vaikųgimtadie
nius (ypačmažesniuosemiestuose),kaspasirūpinsvaikais,kol
tėvai busspektaklyjearkoncerte.Visa tai galėtų vykti darželio 
erdvėse.
Prancūzijojeyratokiųmodeliųdarželių,kurnėraauklėtojų,vai

kaispasikeisdamirūpinasitėvai,išnaudodamisavovadinamuosius
„mamadienius“ ir „tėvadienius“. Tarkime, grupėje yra10 vaikų,
kiekvienasturipodutėvus,20suaugusiųjų,kiekvienasišjųper
mėnesįdukartuspabūnasuvisaisgrupėsauklėtiniais,pamato, 
kaip jųmažylisbendraujasubendraamžiais.Jei tėvainenorisu
grupevaikųbūtipatys,galisutartilaikąirpasikviestiauklę.

Kokiosdidžiausiosproblemos?Kokiustrūkumus
matodarželiai,kąlabiausiainorėtųkeisti?
Jietoneįvardija,betspėju,kadnoripakeistisavoįsitikinimus:

tokieprojektaiLietuvojeyraįmanomi,nesnereikalaujadideliųin
vesticijų.Tiesiogreikiaviskągeraisuplanuotiirpasiryžti.Čiagalbūt
svarbupažymėti,kadapskritaišvietimosektoriui,ypačdarželiams,

Vaikųdarželiųmodernizavimas–erd vės kū ry bai ir sa viug dai 

Vaikaidalyvaujakūrybinėsedirbtuvėse

Ugdymoerdvesaptariasuaugusieji
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trūkstadėmesioišvalstybės,mažasfinansavimas,oatnaujinimo
darbaiorientuoti išskirtinai tik į pastatoenergetinioefektyvumo
gerinimą.Jieirpatyspripažįsta:„Darome,darome,betmatome,
kadkažkaip...tasgražu,tasgražu,betvisumosnėra“,oturintviziją,
projektą,galimairetapaisgaunantfinansavimąpasiektinorimą,
darnųirveiksnųrezultatą.
Auklėtojainoridaugiaulaikosuvaikaispraleistikieme.Svarbu

saugumasvisomisprasmėmis:pradedantnuodarželioapsaugos,
t. y. tvora, baigiant tokiaiselementariaisdalykais, kaip tualetas,
kurisbūtųlaukearbaprieinamasišlauko,jeivienamiš20vaikų
prireiktų,auklėtojainetektųlaukepaliktikitųugdytinių,kolpalydėsjį
įgrupę.Smulkūsbuitiniairūpesčiaisudarovisumą,kodėlpastatas,
erdvėneveikiatobulai.
Anketose irpersusitikimus tėvai į klausimą,ko trūkstadar

želyje,atsakydavo „žaislų“.Kai įvardijomeproblemas irgalimus
erdviųsprendimobūdus,tadasuvokta,kadreikianekosmetiškai,
ne „euroremontiškai“,o išesmėsviskąpertvarkyti,pakoreguoti
vidaussistemą. Ir tuometžaislai tampa tikantraplaniųporeikių
tenkinimopriemone.

Arskirtinguosedarželiuose,miestuoseskiriasi
norai,arvisgitendencijospanašios?
Visinorigražesnių,šiltųirjaukiųpatalpų.Galbūtskiriasiiššūkiai

arbaproblemos.Didmiesčiai susiduria suproblema,kur sutal
pintivaikus,taipatsirandasavųsprendiniųarbakitųsmulkesnių
sunkumų,omažesniuosemiestuose,kuriuosemažėjagyventojų
skaičius,yrakitaproblema:kądarytisutomistuščiomiserdvėmis?
Sakyčiau,kadmažuosemiestuosetruputįjaukesnėatmosfera,to
kia,kuriąlabiauįsivaizduočiau,kaiptinkamądarželiui.Tentėvaiir
darželiodarbuotojaivienikitusmatonetikdarželyje,tenmažesnės
bendruomenės.Norsapietainiekasnekalbėjo,tačiaukiekvienas
pajutošiektiekšiltesnęatmosferąnegudidmiesčiuose.
Didmiesčiųdarželiainenorididintivaikųskaičiaus,tačiaujiepa

statytikaipantpriekalo–dabarvyraujakrepšeliosistema:kiekturi
vaikų,tiekturipinigų,tokįturiiratlyginimą,irgalimybępagerinti
infrastruktūrą.Akivaizdu,kadžmogusnekirsšakos,antkuriossėdi.
Tačiaupedagogaisupranta,kaddidesniamvaikųskaičiuinegalės
užtikrintikokybiškougdymo.Jiesugalvojębegalęįvairiausiųbūdų,
kaipsutalpintidaugiauvaikų(pertvarkytierdves,architektūrinėmis
priemonėmiskažkąišplėsti,atsisakytinereikalingųpatalpų,opti
mizuoti,padarytijaskintamas).Meslygiaitaippatkeičiameerdves,
tačiausiekiamekitotikslo.

Kokiuserdviųtrūkumuspastebėjoprojektuotojų
komandos,atvykusiosįugdymoįstaigas?
Pirmasistrūkumas–grupėsstruktūra,kuritradiciškaisusideda

iš4dalių:rūbinės,tualeto,grupėsirmiegamojo.Nevisuoseyra
išlikusiketvirtoji,kaikurieturinuosovietmečiolikusiasišspintų
išskleidžiamaslovas,kitijasiškeitėįšiuolaikiškesniussprendimus.
Antrasistrūkumas–permažaibendrųerdvių,beveikvisidar

želiaituritikvienąsalę,oši–labaigriežtągrafiką,kadaugdytiniai
galiateiti.Pabuvękeletądienųdarželiuosepamatėme,kaipvaikai
reaguojaįdidesneserdves–salėjiemsasocijuojasisušventėmis,
tenatėjęatgyja,iškartotampakupinienergijos.Būtenttodėlkū
rybosdarbaimumssekėsipuikiai,nesviskasvykoaktųsalėse.
Siūlometokiąerdviųsistema,kurugdytiniaigalirinktis,kąveik

ti,susitiktisukitoamžiausvaikais.Kitaiptariant,erdvinędarželio
struktūrąiš„grupės“ir„salė“keistiįvisiškaikitokią–asmeninio
buvimo,mažosgrupės, didelės bendruomenėserdves, kurios
turėtųbūti atitinkamaiproporcingos tarpusavyje.Dabartiniuose
darželiuoseturimetasantrojotipo(nedideliųgrupių)erdves,netir
patsgrupėsvidustaipsukonstruotas:staliukaisustatytigrupėmis
irprievienoišjųsėdi4–5vaikai.Taiyratamažojigrupė,tačiau
visiemssusitiktivienojevietojeirkažkąkartuveiktiyratikdviga
limybės–pusėvalandosar15minučiųperdienąaktųsalėjearba
lauke.Pirmojotipo–asmeniniobuvimo,kaivaikasgaliatsiriboti,
jei jamnorisipabūti vienam,–erdvių išprinciponiekurnėra. Ir
manojauminėtasryšyssulauku.Čiataribaturėtųbūtitrinama.

konkretūsprojektai,jųpavyzdžiai

Papasakokiteapieprojektus,kokiosjųypatybės?Trumpai
apibūdinkitekiekvieną.Kokiesiūlomipokyčiai?
Apibūdinsiujuospagaltipopopuliarumąarbapaplitimąšalyje.

PatspopuliariausiasyravadinamojoHtipopastatas–dugrupių
korpusai,sujungti vienusiaurukoridoriumi.Šiameprojektepa
grindinisakcentasyrabendroserdvės,kitaiptariant,grupėsper
tvarkymasatitinkadabartiniuserdviųrėmus,atsisakomavidinių
pertvarų, tamepačiameplote sukuriamaefektingesnėaplinka.
Tačiaušiedarželiaiturilabainepalankųsantykį:12grupiųirviena
salė,ypačtrūkstabendrųerdvių.Beabejo,natūralussiūlymas,kaip
jasplėsti,–išnaudotitątarpinęjungtį,koridorių,didinti,pritaikyti
bendrai veiklai, žaidimui, edukacijai, aktyvesniems, intensyves
niemsužsiėmimams.Būdaiyrakeli:padarytitikkaipvidauserdvę
arbapusiauvidaus,pusiau lauko,nes tiedukorpusai formuoja
uždaruskiemelius.
AntrasartrečiaspagalpaplitimąLietuvoje–vienasdviejųaukš

tųirduvienoaukštokorpusai,formuojantysUraidę.Tradiciškai
pagalprojektinęsovietinęsituacijąvienoaukštokorpusuosebuvo
numatomilopšeliaiarmažųjųvaikųgrupės,odviejųaukštųkor
pusuose:apačiojeadministracija,viršuje–vyresniųvaikųgrupės.
Šio tipopastatųpagrindinispotencialasyravidiniskiemas,kurį
formuojatryskorpusaisujungiamaisiaiskoridoriais.Dviejųaukštų
korpusocentrinėjedalyje,besiribojančiojesuvidiniukiemu, yra
aktųsalė,kurineturijokioryšiosuvidiniukiemu(beveikvisuose
darželiuosedurysuždangstytosužuolaidomis),irdukoridoriai,bet
jųplotasneišnaudojamas.Atvėrusaktųsalęįvidinįkiemą,atvė
ruspraėjimusirpratęsusterasasiškartoatgyjakiemas,jįgalima
atiduotimažiesiems,jeigunorimajuosatskirti.Atsirandadarželio
širdis–kiemas,aplinkkurįgaliviskassuktis.Šiotipodarželiogru
pėtaippatpertvarkomapagalesamosgrupėserdviniuskontūrus,
išlaisvinantjąnuopertekliniųpertvarų,formuojantcentrinįerdvės
tūrį.Aktų salėje vietoje stabilių sienųpasiūlėmemobilias, taip
erdvėlabailengvaiišsiplečiairatsirandagalimybėjąmodeliuotiį
mažesnespatalpas,tarkime,eilinędienąjaspritaikytiatskiriems
specifiniamsužsiėmimams.
Trečiasismūsųnagrinėtaspastato tipasyrašiek tiekmažiau

paplitęs,vėlesniųlaikų(1970–1980m.).Taiketuriųkorpusųkom
pleksas:trysiššonųirvienascentre.Itinpalanku,kadyrapusiau
atskirimažipastatai,kuriegalėtųveiktiatskiraisusavoįėjimais.
Lengvamodeliuotiarmodifikuotiveiklą,kaipastatasturiatskirus
korpusus ir įėjimus.Perimetrokorpusuose įrengiamosgrupės,
kuriospersitvarkosavovidinęstruktūrą,ocentre įkuriamamini
kultūros,renginių,veiklųvietasušiektiekadministracijosirgera
sale,tadajaugalimeįsivaizduotivisusscenarijus,kaipsalęnaudoja
darželisirvietosbendruomenė.
„Boružėlė“Alytuje–taipatsvėliausiastipas,Lietuvojebaigtas

statyti1990m.,primenantispilį.Jostruktūrojematomearchitektū
rospokytį–judėjimąratu:centreyraaktųsalė,turintinatūralųap
švietimąperstoglangius,oratudviemaukštaisišdėstytosgrupės.
Kadangikiekvienamdarželiuipasiūlytapoduskirtingusvariantus,
scenarijus,kaipjiegalėtųplėtotis,taikalbantapiegrupes,vienu
atvejupasiliekamaprieesamosstruktūros,kitu–jivisiškai„išva
loma“irpasiūlomanauja.Vidinėpastatostruktūranėrabloga,joje
užkoduotasbendravimopotencialas:ratuišsidėsčiusiosgrupėsir
centreesantisusitikimųbeiveiklųzona–salė.Projektuotojųsiū
lymasvienameišvariantų–vienągrupępanaudotikaippapildomą
sportosalę,antrą(atsižvelgiantįugdymoįstaigosveiklą)–kito
kiemsužsiėmimams.Šis darželis yra pasirinkęs etnokultūros
kryptį,tamskirtaerdvėkaipmuziejukas,užsiėmimųklasė.
Kitalaukoerdveisiūlomaidėja.Įsivaizduokime,kaipšerdįturime

aktųsalę,tadaperimetrinįkoridorių,užjo–grupes,otada–lauką.
Tačiausantykisirryšyssulaukuvėlgiyratradicinisperdrabužinęir
vienasduris.Projektuotojaisiūlopridėtiirtrečiąžiedą,kurisprašosi
natūraliai.Taitųgrupiųryšyssulauku:atsirandaterasa,vietomis
netsavotiškasuždarasžiemossodas–darvienasišorinisžiedas,
kurissudarosąlygasišnaudotilauką.
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Paskutinistipasyralabiaupaplitęsdidmiesčiuose:ištrijųdalių,
trijųkorpusų, taippatsudarantisUraidę, turintisuždaresnįkie
mą.Čiaarchitektaipasiūlėganaryžtingąvariantą,kaivisąpirmą
aukštą, nepažeisdami rekonstrukcijosprincipų, paverčia veiklos
teritorija,kuryrapersipinančiosatviroserdvėsirtiktruputįlabiau
atskirtoslopšeliųgrupės,turinčiosįėjimąįvidinįkiemą,skirtąpa
tiemsmažiausiems,o4–6m.vaikaituriskirtingųveiklųpervisą
darželįišsiliejusioseerdvėse.Akivaizdžiaipasikeičiastruktūra,jeigu
turimestačiakampęišorę,tadavidujenatūraliaiatsirandaapskri
timų,lenktųerdvių.Oantrameaukšteramiemsužsiėmimamsir
mieguipaliekamos4grupės,aktyviaiveiklaiskirtaspirmasaukš
tas,turintispatogųišėjimąįlauką.Kitųvariantųarchitektaišiam
tipuipasiūlėsunedideleintervencija,bettokiais„akupunktūriniais“
principais, kuriuospavadino „močiutėsmegztomiskišenėmis“: 
balkonaisterasomispraplėsti grupių erdves, drauge sukuriant
vaizdąirpapildantdarželioarchitektūrą,įvedantbendro,aktyvaus
veikimoerdvę,pvz.,karstykles.Akivaizdu,kadnėvienasdarželis
neturi tokiokiekiobendrųerdvių,kurvaikaigalėtųplėtoti veik
las. Jos reikalauja daugploto, tadneracionalu būtų įrengti prie 
kiekvienosgrupės,kitavertus,bendroserdvėsskatinabendruo
meniškumąirkitokįsantykį.

Pakomentuokitešiuossprendimus.
Čiayramanominėtasvidiniskiemasiraktųsalė,kuriturivie

nasduris,taippatvitrininiailangaiarbalangaiikižemės,kuriuos
galimabetkadaatsidaryti.Netįsivaizduojame,kadiršventėgali
vyktipusiauviduje,pusiaulauke.Atsirandaterasa,medinėdanga,
uždengiamasviršus.Šisdarželiųtipasturitokiąstruktūrą,kadprie
jonesunkiaigalimaprijungtidupriestatus,kurienatūraliaiinteg
ruojasiįpastatosistemą.

Darželio„Pušaitė“atvejis–šiandienįstaigaturigrupespirmame
ir antrameaukštuose,omessiūlomepirmameaukštesukurti
atviraserdvessuįvairiaisužkaboriais,užkampiais,kuriuosegali
mavykdytiskirtingasveiklas,vaikaijasgalilaisvaipasirinkti.Kaip
priešpriešąrodomedabartinęgrupėsnuotrauką:sustatytistalai,o
užsienosmiegoerdvė.(Žr.nuotraukasviršelyje–aut.past.)

Vaikųdarželiųmodernizavimas–erd vės kū ry bai ir sa viug dai 

Šiuoatvejusiūlomepertvarkytipatalpątaip,kadužlipęlaiptais
vaikairastųasmeninęerdvę,kurgalėtųatsiskirtinuogrupės.O
lovytės įrengiamospalangėse, jasgalima ištraukti iš po suolų.
Dabardarželiuosepalangėsyramaždaugtopatiesaukščiokaipir
vaikoakys.Todėlpirmameaukštesiūlomedarytilangusikižemės,
vitrinas,taipsudaromagalimybėišeitifiziškai,oantrame–amfi
teatriukus,palipimus,kurvaikasgaliužkopti,langasjamtampa
ryšiususupančiaaplinka,laiptaiišnaudojamižaislamsarlovoms
laikyti. Laiptai gali pagelbėti ir kaip savotiškasamfiteatras, kur
vaikaigalisusėsti.

Kokietolesniplanai,susijęsušiuoprojektu?
Įgyvendinusi šį platausmastoprojektą,VDA Interjerodizaino

katedraplanuojatoliautęstišvietimoįstaigųatnaujinimo,moder
nizavimoirpritaikymošiuolaikiniamsugdymoprocesamsveiklą.
Jaudabariniciatyvesnėssavivaldybėsarjųįstaigos,vertindamos
tokioprojektavimonaudą,kreipiasi dėlprojektųparengimo.Tai
tikdarkartąpatvirtina,kadŠMMincijuotakryptisbuvoitinaktuali, 
omūsųpasiūlytasproblemossprendimobūdasirjorezultatai–
naudingi.

Ačiūužpokalbį.
DovilėŠILEIKyTĖ
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Jauniausiejišaliesgyventojai–darželinukai–
moderniųerdviųlaukiajauseniai.Apietaiiršiai
temaiartimusdalykus„Švietimonaujienos“
kalbinoUtenosr.savivaldybėsadministracijos
Švietimo,sportoirjaunimoreikalųskyriaus
vedėjąRomualdąKRAULIŠĄ.

pamatųpamatas

KaipvertinateŠvietimoirmoksloministerijos(ŠMM)
irVilniausdailėsakademijos„Ikimokyklinioir
priešmokykliniougdymoerdviųmodernizavimo“
projektą?
Pristatytiprojektaiištikrųjųyrafantastiški.Juoseapstuperspek

tyviųirįdomiųsumanymų.Puiku.Projektassustiprinasavotišką
judėjimą– iš vaikųpriežiūrospereiname į jųugdymo lygmenį.
Skatinamaskūrybingumas, darželiai išsivaduoja iš įvairių sle
giančiųnormų.Vaikaspatsrenkasijamtinkančiasirpatinkančias
veiklas.Džiaugiuosi, kadapie ikimokyklinį ugdymąpradėjome
mąstyti kitaip. Ir statant namą, jei pamatas prastas, – sienos
trūkinės, persikreips stogas. Ikimokyklinisugdymas–pamatų
pamatas.Labaigerai,kadjausuvokta,jogsvarbiausia–nevaiko
priežiūra.Architektaijauni,jiesiūlooriginaliasidėjas.Siekiamybė
iškeltaaukštai.Tikkyladaugklausimųdėllėšųirlaikoprojektui 
įgyvendinti.

Turiteomenyjenumatytaslėšasprojektuiįgyvendinti?
Taip,kaina–reiklusveiksnys.Jirengėjųpaskaičiuota,betnesitar

tasustatybininkais,specialistųvertinimu,kainaneatitinkatikrovės.
Kaistatybininkaisusipažinosušiaisprojektais,lėšųporeikiskilo
4–5kartus.Lėšosskiriamosregionams,pavyzdžiui,500tūkst.eurų
ikimokyklinioirpriešmokykliniougdymoerdvėmsmodernizuoti.
Kiekvienaregionosavivaldybėšiuospinigustempiaįsavopusę.
Lėšospaprastaiskiriamosdalimis.Neaišku,arvėliaubuspinigų,
arnebus.Reikialaukti.„Ikimokyklinioirpriešmokykliniougdymo
erdviųmodernizavimo“projektas–pažangusdalykas,tikperne
lygskubamajįgarsinti.ŠMMspecialistųnuomone,turėtųprisidėti
savivaldybės.Suprantama,meslabaitonorėtume,betmažesnės
savivaldybės,tokioskaipUtenosr.,pinigųneturi.Reikėtųerdves
modernizuotipotruputį,betjeigušiandiennebaigei,rytojjaukitos
bėdos,įdėtoslėšosgalineduotilaukiamorezultato.

Kaipapibūdintumėtešiandienosikimokyklinio
irpriešmokykliniougdymoerdves?
Dabar, sakyčiau, vaikaiuždaryti į sovietineserdves.Faktiškai

veiklaapribota įvairiųnormų ir taisyklių.Betkaikuriepokyčiai
vyksta...Utenojeperpastaruosiusmetusaptvertosikimokyklinio
ugdymoįstaigųteritorijos.Užtikrintasaugierdvė,vaikasgalilaisvai
judėti.Jeigunepatinkasavosgrupėsveiklalauke,jisgalieitiprie
kitosgrupėsiržaistiten,kurpatinka.Tokiusdalykusgalipasidaryti
kiekvienasavivaldybė.Tamtikrainereikiapriešintis.Juolabiaukad
tai susiję suvaikosaugumu.Dabarsaugiklių jaučiamemažiau, 
prioritetas –ugdymokryptis. Ateityje turėtų gerėti ir bendrojo
ugdymopasiekimai,nesišesmėskeičiasipradžiųpradžia–iki
mokyklinisirpriešmokyklinisugdymas.Galėtumeeititoliau,bet,
kaipvisada,trūkstapinigų.

Aukš tai iš kel ta 
sie kia my bė

tUrimebūtidrąsesni

Daugumamūsųdarželiųstatytisovietmečiu.
Arįmanomajuoseįrengtinaujaserdves?
GaltikVilnius,Klaipėdairkitididiejimiestaistatonaujasugdymo

įstaigas,meslopomesovietiniuspastatus,kuriuosetaippatbū
tinaįrengtišiuolaikinesugdymoerdves.Kaipristatėmeprojektus
Statybosskyriui, pasikvietėme įstaigųatstovus,buvopareikšta,
kadkaikodarytineleidžiamadėlkonstrukcijųatsparumo,reikia
papildomųlėšų,norintjassustiprinti.Sumasusidarodaugdides
nė,neinumatyta...
Renovuojamepatalpas,įrengiamevėdinimosistemas.Šiuometu

apie80proc.Utenosdarželiųyrabevėdinimosistemų,patalpose
trūkstagrynooro.

Lankėtėsužsieniošaliųikimokyklinioirpriešmokyklinio
ugdymoįstaigose.Kokiusįspūdžiusparsivežėte?
Susidėliojotokiapirmaišvada:pernelygsteriliaigyvename,mūsų

darželiuoselabaigriežtoshigienosnormos.Stengdamiesiapsau
gotivaiką,norimeviskąuž jįpadaryti. Iš tikrųjųvaikasturipats
atrasti,paliesti,išgyventiįvairiusreiškinius.Taipaugantismažylis
patirssėkmęirpasieksdaugiau.Jautrejųmetukųvaikasdaugge
ba.TaimatėmeJungtinėjeKaralystėje(JK):darželinukaspažįstair
raides,irskaičius.Turimebūtidrąsesni,daugdirbtisutėvais.Kodėl
mūsųrezultataiblankūs?Ikišiol,bijodamiatsakomybės,kuriosiš
mūsųreikalaujatėvai,nuveikiameviskąužvaiką.Užsieniošalyse
mažyliuiviskasleidžiamapažinimo,kūrybossrityje.Pedagoginis
lankstumas–didžiulis.Tenvaikasgalivaikščiotipervisasgrupes,
atidarinėtivisasduris.Jeigunorivandenyjearpurvemurkdytis–
jam leidžia. Tadavaikas tampadrąsesnis,kūrybingesnis.Aišku,
užtikrinama,kadmažylisneišeitųišteritorijosirjojenesilankytų
pašaliniai.Kąirmesjaudarome.JKvisi–auklėtojai,šeimininkėlės
irpagalbiniaidarbuotojai–lygiaverčiaiugdymoprocesodalyviai,
kuriestebivaikus,diskutuoja,rengiaplanus,užrašo,kaipmažasis
ugdytinistobulėja.
Užsieniošalyseįdarželioteritorijąjokspašalinisasmuonegali

užeiti.NetKaraliaučiaussrityjeugdymoįstaigosaptvertostvoromis.
Kaikurteritorijaapjuostaspygliuotavielairatrodolygkalėjimas.
Baisunetstebėti.Antravertus,taipužtikrinamasvaikųsaugumas.

Taigi,labaiišsiskiriame?
Mes visko bijome.Pastaruojumetu, tiesa, laisvėja higienos

normos,daugkasdaromakitaip,betlabaiatsargiai.Tikrainesa
meprastesni,betlabaiįsispraudęįnepajudinamusrėmusirprie
topratinamevaikus.Pamenu,kaipvienamedarželyjeugdytiniai
priešMamyčių šventę į vazonėliuspasodino tulpių svogūnėlių,
kadpatysužaugintųgėlių.Higienoscentrasskyrėdidelębaudą
įstaigosdirektoreiužtai,jogleidoaugintigėles,nestaiesąnesau
gu–žemėjeyrabakterijų.VakarųEuropos(VE)šalysetaileidžiama
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ir skatinama.Mūsųdarželiuose– tai tikužuomazga.Negalima
nepastebėti,kadvaikai laisvėja.Kažinkokiųypatingųpriemonių
VEšalių ikimokyklinis ir priešmokyklinisugdymas tikraineturi.
Tuopožiūriuneišsiskiriame.Tikmumsreikiaišsilaisvintiišsavo
kiauto,leistivaikuipačiupinėti,nebijoti,kadjisišsipurvinsarpapils
smėliogrupėje.Mespersteriliaigyvename.Kaiiškiautopirmiausia
išsiropšsuaugusieji,tadairvaikaitapslaisvesniirkūrybingesni.

eksperimentųbUvodaUg

Arpritariatevisuomenėjeplintančiainuomonei,kadkuo
daugiauvaikųveiklosbūtųperkeliamaįlaukoerdves?
IrKembridže, irkituoseJungtinėsKaralystėsmiestuosema

tėmenettokiųdarželių,kurvisądienąlaukujėsdurysatidarytos,
nesvarbu–lyjaarnelyja.Vaikasgalibetkadaišeitiįlauką.Laukas,
grynasoras,erdvėspakeitimas–labaisvarbūsdienosakcentai.
Laukas– reikšmingas veiksnys vaikųgyvenime.Grynameore
vykstaįvairiosįdomiosveiklos,vaikamsyrakurreikštis.Taivienas
dalykas.Kitas–sveikata,grūdinimasis.DidžiausiaLietuvosdarželių
problema–tėvųskundaidėlsergamumo.Tačiaukaivaikasgrūdi
nasibūdamaslauke–stiprėjaatsparumasligomsirsergamumo
problemosbaigiasi.Bijomelietaus.JKlyjabeveikkasdien.Sustatyti
guminiaibotai,neivienasnepaisodydžių,vaikaipatysapsiauna,
užsimetalietpaltukusireinaįlauką.Niekasneįžvelgiaproblemų.
Mesperdaugsaugomės.Tėvaiturėtųsuvokti,kasvaikąstiprina,
kaslavina,skatinakūrybingumą,išlaisvina.Vaikąturimeprižiūrėti,
stebėti,betneuždaryti.Neturėtumedraustidalyvautitoseveiklose,
kuriaspatsrenkasi.

Ugdymoerdviųkūrimasturbūtnėranaujas
reiškinysLietuvosdarželiuose?
Eksperimentųbuvodaug.Tačiauvisąlaikąbuvomeįsprausti į

įvairiasnormas.Jokiolankstumo.Viena–higienosnormos.Ant
rasdalykas:savivaldybėsturtas–negalimagriautisienų.TapęES
nariaisįgijomegalimybęišvažiuoti,pamatyti,kaipgyvenakiti.Dar

želiuose,niekonelaukdami,pradėjomenaudotikitaspatalpas,bet
visurkliūdavofinansai.Darželiaiyrasavivaldybiųturtasirfaktiškai
visanaštaatitenkajoms.Dabarjaugalimalaukoerdvėsepamatyti
išradingaiįrengtųkampelių,pavėsinių,namelių,pasodintųaugalų.
Jeivaikuinepatinkaveiklaviduje,jisgaliišeitiįlaukąiržaistiten.

Arbendraujatesuprojektoarchitektais?
Taip.Turimejųadresusiresamesutarę,kaitikgausimelėšų,

kviesimės juos.Architektai sutikopasmusatvykti.Asmeniškai
sujaisbendrauju.Toksmetas,kadnegalimasėdėtisudėjusran
kų–darysime,keisimėsnuomonėmis,nepriklausomainuoto,ar
bustiedidelipinigai,arjųnebus.Panaudosimevidiniuskiemusir
griausimesienas,kiektaibusįmanomatechniškai.

pagrindinėvaromojijėga–pedagogai

Kaipmanote,arpakankamaitėvai,pedagogai,
visuomenėdalyvaujadarželiųmodernizavimo
projektųrengimoprocese?
Daug diskutuojame su bendruomenėmis. Kai pasirodė šis

projektas,pristatinėjau,išsakiausavonuomonę.Bendruomenės
atstovaitaippatbuvoaktyvūs.Irmūsųrajoneyragražiųpavyzdžių.
Kiekvienaslopšeliodarželio„Želmenėlis“pedagogas–išskirtinė
asmenybė.Išradingaiįveikląįtraukiatėvus.Kiekvienąsykįnuvykęsį
„Želmenėlį“,matautėvųindėlįtiekįugdymodalykus,tiekįteritorijos
irerdviųpokyčius.Visdėltopagrindinėvaromojijėga–pedagogai.

Galbūtmanote,kadyrareikšmingesniųšiuometu
neįgyvendintųdarbų,įkuriuosderėtųtelktidėmesį,
neatidėliotinaiinvestuoti?
Visoseugdymopakoposeturimebėdų.Reikiainvestuotivisur.

Pirmiausia–įžmones.Šiandiendidžiausiabėdata,kadpožiūrisį
pedagogąnėraadekvatus(turiuomenyjeiratlyginimus).Turėtųkilti
pedagogoprestižas.Žmogusjaučiasiorustada,kaijamnereikia
galvoti,kaipišgyventi.Turibūtitiksliosgairės,kurlinkmeseiname.
Šiandienblaškomės,neturimeaiškiosšvietimosistemos.Galbūt
Tautinėmokyklabuvotruputįperlenkta,betdabargyvenametaip:
važiuojamaįvienąšalį,pasižiūrimairnusprendžiama–darysime
taip.Nuvažiuojama į kitąkraštą– vėl reforma.Reikėtųmažiau
eksperimentuoti.Visipavargonuoeksperimentų.Netikmokyto
jai,betirvaikai.Investuočiauįtai,kadrastumesavosistemą.Estai
atradosave,aptikotai,kasjiemstinka.Mes–taippatšiauriečiai,
tačiaunevažiuojameįEstiją,Suomiją.Vykstamekuotoliau–gal
pasivažinėtinorime?
Esameišskirtiniai.Irmūsųkultūrakitokia.Norėčiauskirtilėšų

irtelktidėmesįįtai,kadpagaliauišgrynintumesavošvietimosis
temą,savogaires,kuriosmumslabiausiaitiktų.

Dėkojuužpasidalytasmintis.
JuozasŽINELIS

Vaikųdarželiųmodernizavimas–erd vės kū ry bai ir sa viug dai 

Utenosvaikųlopšeliodarželio„Želmenėlis“vidausirlaukoerdvės


