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2018 m. mokslo metais, daugelyje šalies ugdymo įstaigų duris
atvėrė visos dienos grupės, kuriose organizuojama ir vykdoma
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių popamokinė veikla.
Šis projektas suteikė naujas galimybes ir pagalbą tėvams,
sprendžiant vaikų užimtumo klausimą – vaikai dalyvauja
neformaliojo švietimo užsiėmimuose, edukaciniuose projektuose,
gilina ir įtvirtina pamokų metu įgytas žinias, žaidžia, bendrauja ir
ilsisi.

„Šį projektą išbandysime, įvertinsime, kaip jis 
veikia, ar pasiteisino, ieškosime, kaip tobulinti, 
sutelkdami Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių 
pajėgas. Visos dienos mokyklos modelis yra 
sėkmingai pasiteisinęs daugelyje šalių.“ (J. 
Petrauskienė 2018m. 
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Popamokinio vaikų užimtumo organizavimas ugdymo įstaigoje teikia
neabejotiną naudą – mokiniai turi galimybę papildomai gilinti mokslo žinias,
lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus, bendrauti vieni su kitais, ilsėtis,
žaisti ir turiningai praleisti dieną mokykloje.
Ši paslauga apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, todėl visos dienos
mokykla – didelė parama ir pagalba ne tik vaikams, bet ir jų tėvams.
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Ar ugdymo įstaiga turi sąlygas bei pritaikytas 
erdves kokybiškam ir turiningam vaikų 

užimtumui užtikrinti?

Priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo mokiniai, nemažai laiko 
praleidžia žaisdami lauke. 
Tačiau daugelis šalies mokyklų 
vis dar negali pasiūlyti įvairesnės 
veiklos šio amžiaus tarpsnio 
vaikams, nes mokyklos kiemas 
dažniausiai nėra pritaikytas vaikų 
laisvalaikiui.

Vienos Vilniaus progimnazijos kiemas. Likęs plotas –
sporto aikštynas, tinkantis vyresnio amžiaus 
mokiniams.
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Kaip matome, šioje erdvėje pradinių klasių mokiniams beveik nėra kuo užsiimti. 
Tuo pačiu metu sporto aikštyne kartais vyksta kūno kultūros pamokos 
vyresniems mokiniams, arba jie žaidžia futbolą/ krepšinį. Tokiu atveju, 
mažesniems tenka kiemo pakraščiai ir niekam kitam nenaudojami, menkaverčiai 
plotai. Vienu metu kieme susirenka apie 250 pradinukų, tad net esant neužimtam 
sporto aikštynui, visiems atrasti įvairesnės veiklos sudėtinga.
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Tikslas - išsiaiškinti progimnazijos edukacinių erdvių, poilsio, žaidimų
ir laisvalaikio infrastruktūros funkcionalumą bei įrengimą.

EMPIRINIS TYRIMAS

 Tyrimo laikas
2018 m. kovo – balandžio mėn.

 Tyrimo imtis
Vilniaus kunigaikščio Gedimino 
progimnazijos

Pradinių klasių mokiniai

Jų tėvai

Pedagogai

 Tyrimo dalyviai
I klasės 28 mokiniai

II klasės 24 mokiniai

50 mokinių tėvų

50 progimnazijos pedagogų

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
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EMPIRINIAI REZULTATAI

Stebint vaikus mokyklos kieme, pasitvirtino ir išryškėjo aktuali
problema:

 pradinių klasių vaikams neįrengta žaidimų aikštelė ar tam pritaikyta erdvė;
 mokiniai ir juos prižiūrinčios mokytojos neapsaugotos nuo tiesioginių saulės 

spindulių ar kitų nepalankių oro sąlygų;
 racionaliai neišnaudojama visa Progimnazijos lauko teritorija;
 trūksta edukacinių ir poilsio zonų;

Kokybiškam mokinių 
ugdymui(si) ir poilsiui 

užtikrinti, siūloma 
parengti bei įgyvendinti  
edukacinės/ rekreacinės 

lauko erdvės projektą
7



Projekto 
tikslas:
Sudaryti įvairaus 
amžiaus grupių 
vaikams sąlygas 
aktyviam, 
turiningam ir 
saugiam poilsiui.

Uždaviniai:
• pritaikyti teritoriją 
pradinio ir pagrindinio 
ugdymo mokiniams;
• įrengti 
daugiafunkcinius 
įrenginius, kurie 
skatins judėjimo 
kompleksiškumą ir 
teiks vaikams teigiamas
emocijas.
• įrengtoje aikštelėje 
organizuoti įvairią 
socioedukacinę ir 
sveikatinimo veiklą.

Laukiamas 
rezultatas:
• Įgyvendintas projektas 

tenkins mokyklos 
bendruomenės 
poreikius, teiks 
visuomeninę naudą, 
sudarys saugią žaidybinę 
–sportinę aplinką. 

• Mokykla taps traukos 
centru vaikams, jų 
tėvams ir kitiems 
bendruomenės nariams. 

• Įgyvendintas projektas 
prisidės prie 
sveikatingumo ugdymo, 
kultūros ir tradicijų 
puoselėjimo, socialinės 
sanglaudos, žmonių 
užimtumo.
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DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS TEIKIAMAS 
PROJEKTAS SVARSTYMUI

Konstitucija
Joje įtvirtinta nuostata, kuri numato, kad 
vaikui turi būti užtikrinta galimybė ir sudarytos 
sąlygos žaisti. Vaikai, kaip ir suaugusieji, turi 
teisę į saugią ir sveiką gyvenimo ir vystymosi 
aplinką.

JT vaiko teisių konvencija
Deklaruojama vaiko teisė ilsėtis ir pramogauti, 
įsitraukti į žaidimus ir poilsinę veiklą.
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Kiekvienos mokyklos misija – stiprinti vaikų sveikatą per žaidimus. Žaisdami, 
sportuodami, vaikai auga sveikesni ir stipresni – laipiodami, šokinėdami, 
kybodami jie natūraliai lavina kūno raumenis. Be to, būdami kartu su kitais 
vaikais, jie mokosi bendrauti, atranda naujus dalykus. Fizinė veikla padidina 
vaiko sumanumą ir stiprybę.

Landscape structures, 2016 https://www.playlsi.com/
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AŠ – ASMENINIAI  ĮGŪDŽIAI 

Tapatybės pojūtis lavinamas žaidimų metu,

leidžiančių vaiko asmenybei įgauti formą. Vaikas 

mokosi prisitaikyti prie skirtingų situacijų 

stebėdamas kaip elgiasi kiti, svajodamas, 

planuodamas bei mąstydamas.

MES – SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI

Kai vaikai žaidžia kartu, jie vysto savo 

socialinius įgūdžius. Pasiskirstymas 

vaidmenimis ir komandinis darbas 

prasideda jau susitikus žaidimų 

aikštelėje.
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SKAIČIAI – MATEMATINIAI 

ĮGŪDŽIAI 

Kai vaikai mokosi kopti, jie ugdo fizinę ir 

protinę koordinaciją. Taip pat jie mokosi 

skaičiuoti. Žaidimas formuoja pagrindus, 

kai reikia mokytis spręsti konkrečias, 

praktines ir abstrakčias matematines 

užduotis.

ERDVĖ – VAIZDINIAI ĮGŪDŽIAI

Žaidimų ir fizinės veiklos metu vaikai ugdo 

erdvinę sąmonę, stebėdami ir 

įsivaizduodami įvairius dalykus. Jie taip pat 

išmoksta matyti perspektyvas ir santykį 

tarp įvairių dydžių.
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GAMTAMOKSLINIS

PAŽINIMAS 

Žaisdami lauke, vaikai susipažįsta su 

gamtos pasauliu ir lavina bei plečia 

akiratį. Vaikai domisi gamta ir 

jaučiasi laisvai, mokosi stebėti 

reiškinius ir atranda naujus dalykus.

GYVENIMAS – EGZISTENCINIAI 

ĮGŪDŽIAI

Žaidimas padeda vaikams suprasti, kad 

kiekvienas žmogus yra atskira asmenybė, turinti 

teisę į laisvę ir pasirinkimą. Pasiskirstymas 

vaidmenimis taip pat ugdo vaiko gyvenimo 

pažinimą.
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POJŪČIAI – INTUITYVŪS  ĮGŪDŽIAI

Vaikai ugdo gebėjimą mąstyti laisvai, žaidimuose 

naudodami vaizdingas mintis, situacijas ir 

istorijas. Sugalvotose žaidimų situacijose jie 

išmoksta pasitikėti savo gebėjimais ir instinktu, 

bei mąstyti abstrakčiai.

MUZIKA – MUZIKINIAI  ĮGŪDŽIAI

Muzika dažnai yra vaikų žaidimo kartu dalis, 

išreikšta dainomis ir ritmu. Vaikams, kurie 

naudoja ritmą, būgnų mušimą ir melodijas, 

vėliau gyvenime lengviau įsisavinti ir išmokti

kalbines, gramatines ir matematines sąvokas.
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KŪNAS – FIZINIAI  ĮGŪDŽIAI 

Augdami vaikai susipažįsta su savo 

kūnu ir fiziniais gebėjimais bei tuo, 

kaip skirtingos kūno dalys gali būti 

naudojamos. Tokiu būdu, fizinė veikla 

padidina sumanumą.

ŽODŽIAI – KALBINIAI  ĮGŪDŽIAI

Gebėjimas mąstyti, kalbėti, vartoti žodžius ir 

pažinti naujas kalbas, vystosi vaikams 

žaidžiant kartu. Kalbiniai įgūdžiai vystosi ir 

toliau visos vaikystės metu, skirtingoje 

aplinkoje susitinkant su suaugusiais ir kitais 

vaikais.
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Itin svarbus dėmesio sužadinimas, motyvavimas – pradinio ugdymo mokiniams idealiai tiktų 

edukacinės erdvės, kuriose būtų lavinančių elementų – piešimo lentų, eilėmis ant virbų 

suvertų besisukančių kubelių su raidėmis, dėlionėmis ar skaičiais, muzikinius garsus 

išgaunančių prietaisų.

Elesapiens Learning and Fun/ Ispanija ESP kompanijos projektuojamos edukacinės erdvės 
mokyklose/ Didžioji Britanija
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EDUKACINIŲ ERDVIŲ IR LAISVALAIKIO ZONŲ PAVYZDŽIAI

Gallions pradinė mokykla. Didžioji Britanija Kings Oak  pradinė mokykla. Didžioji Britanija

Montessori mokyklos  kiemas, Otava/  Kanada Šv. Barnabo pradinė mokykla, Oksfordas/ Didžioji 
Britanija

17



Krakių  M.Katkaus gimnazijos edukacinės erdvės/ 
Kėdainių raj.

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos lauko klasė

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos lauko 
erdvės/ Vilnius

„Svalios“ pagrindinės mokyklos Kneipo takas/ Pasvalys
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Planuojant edukacines lauko erdves būtina įvertinti, kad:

 be edukacijai ir žaidimams skirtos įrangos, reikalinga ir ramesnei veiklai skirta 

vieta su suoliukais ir stalais, kur suaugę bei vaikai galėtų atsisėsti ir pailsėti. 

 oro sąlygos ne visada palankios  - snygio, lietaus ar karštos saulės galima išvengti 

neprarandant galimybės būti lauke, jei yra įrengta pastogė/ pavėsinė.

Prasidėjus klimato kaitai, pastarasis keičiasi ir Lietuvoje – vasaros tampa kaitresnės, 
ankstyvesnės ir tęsiasi ilgiau. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, privalu pasirūpinti mokinių sveikata karštuoju metų 
periodu ir įrengti tam pritaikytas erdves. Ypatingai tai aktualu, kai mokyklos lauko 
teritorija nėra apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių.

Mokyklinio amžiaus vaikai  turi naudoti 
apsaugą nuo saulės, dėvėti šviesius 
drabužius ir ieškoti pavėsio, kai UV 
spinduliuotė yra stipriausia, t. y. nuo 
vidudienio.

(Harbour-UCLA" medicinos centro Dermatologinės chirurgijos skyrius, 
Dr. Davido Geffeno medicinos mokykla, dr. L. Chipps )
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MOKSLININKAI TEIGIA:

Pradinio ugdymo vaikai patenka į 
padidintos rizikos grupes dėl 
susirgimų odos vėžiu – melanoma, 
todėl juos būtina šviesti apie 
apsisaugojimo nuo saulės 
galimybes.

Tinkamai apsaugant jaunimą, 
vyresniame amžiuje nepasireikštų 
ligos, kylančios nuo ilgalaikio, 
kenksmingo UV spindulių poveikio. 
Tokiu būdu būtų sumažintas odos 
vėžio sergamumo lygis.

Vaikų poilsio zonose turi būti 
sudaryta galimybė apsaugoti vaikus 
nuo tiesioginių saulės spindulių 
stacionariais ar kilnojamaisiais 
įrenginiais.

Intensyvus saulės spindulių 
poveikis vaikams – svarbus odos 
vėžio rizikos veiksnys.

Kadangi neapsaugotą odą saulės 
spinduliai žaloja vis stipriau, todėl 
vaikus būtina mokyti saugotis
žalingo saulės poveikio nuo mažens.

Kadangi saulės spindulių 
daugiausiai gaunama vaikystėje ir 
paauglystėje, ypač svarbu apsaugoti 
nuo per didelio saulės poveikio 
vaikų odą.
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VDU STUDENTŲ INICIATYVA SUPROJEKTUOTAS PAVĖSINĖS -
ŽAIDIMŲ NAMELIO PAVYZDYS 

Autoriai: B. Batura, K.Valionis, A. 
Uždavinytė/ VDU, socialinės pedagogikos ir 
etikos ištęstinių studijų III kurso studentai 21
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Galimi stoginių variantai, 

pritaikomi jungiant prie 

esančių statinių sienų

Individualios įmonės "Metalo konstrukcija" 

pavyzdžiai



KELETAS LAUKO PAVĖSINIŲ PAVYZDŽIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

Juodaičių pagrindinė mokykla. Jurbarko raj. Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

„Saulės“ pagrindinė mokykla. Druskininkai
ESP kompanijos lauko pavėsinė mokykloms. 
Didžioji Britanija
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Svarbu paminėti, kad lauko pavėsinė labai funkcionalus įrenginys – tai 

ne vien užuovėja nuo nepalankių oro sąlygų, bet ir puiki alternatyva 

kitokioms pamokoms organizuoti  

„Įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją svarbus dėmesys 
skiriamas ugdymo(si) aplinkai, nuo tradicinių erdvių pereinama 
prie „klasių be sienų“ (patogios, įvairios paskirties ir lengvai 
pertvarkomos erdvės, mokyklos patalpų naudojimo įvairovė, 
„klasės lauke“ ir kitoks mokyklos teritorijos pritaikymas 
ugdymui), „mokyklų be sienų“. Tokias erdves kuria visa mokyklos 
bendruomenė, jos yra dinamiškos ir atviros.“ 

(Vilniaus m. savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyrio vyriausioji specialistė, gamtos mokslų daktarė bei 
pedagogė O. Motiejūnaitė. 2016 m.)
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„Mokyklų edukacinės erdvės – tai galimybė išplėsti, pagilinti ir 

iliustruoti ugdymo turinį, teoriją susieti su praktika, atliepti 
skirtingų mokinių poreikius ir gebėjimus. Be to, tai idėjos 
papildomoms ugdomosioms veikloms, neformaliam švietimui, kas 
darosi labai  aktualu įgyvendinant visos dienos mokyklos idėjas. Ir 
jeigu mokyklos kiemas tampa tokia edukacine erdve ar atskiromis 
erdvėmis, kiek daug gali gimti idėjų, kaip ugdymo turinį papildyti 
natūraliais objektais, tiriamaisiais darbais, galimybėmis kitaip  
ugdyti mokinių gebėjimus. Galų gale išėjimas iš nusibodusios, 
įgrisusios klasės į kitą mokymosi erdvę žadina mokinių mokymosi 
motyvaciją.“

(R. Makarskaitė-Petkevičienė. 2018 m.)
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Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai

Sveikatos apsaugos ministerijai

Savivaldybei

Seniūnijai

Mokyklos administracijai

Mokyklos pedagogams

Mokinių tėvams (įtėviams, 
globėjams)

KAM TURĖTŲ RŪPĖTI PROJEKTO UGDYMO ĮSTAIGOJE INICIJAVIMAS 
IR ĮGYVENDINIMAS?
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PROJEKTO RUOŠIMO EIGA IR ETAPAI 

Projektas – laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą (pvz., produkto,
paslaugos ar rezultato sukūrimą), turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius.

Projektų valdymas – suplanuotas procesas, kurį sudaro penki etapai:
1. Inicijavimas; 2. planavimas; 3. įgyvendinimas; 4. vertinimas ir sklaida; 5. užbaigimas.

Taigi pirminiuose etapuose 
yra svarbu:

• Įvardinti projekto tikslą ir 
misiją;

• Sudaryti projekto starteginį 
planą; 

• Vykdyti lėšų projektui 
paiešką;

• Atlikti paruošiamąją veiklą;

Vėliau laukia:

• projekto įgyvendinimas;
• projekto pristatymas;
• projekto įvertinimas.
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KĄ

KAS

KADAKAIP

KAINA

PAPRASČIAUSIAS 
PLANAVIMO MODELIS
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Vienas svarbiausių projekto klausimų – finansavimas. Edukacinės/ 
rekreacinės lauko erdvės projektas galėtų gauti lėšų ir paramą iš šių 
šaltinių: 

ES 
struktūriniai

fondai

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžetas

Savivaldybės 
biudžetas

Kitos 
viešosios 

lėšos

Privačios 
lėšos
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NUO KO PRIKLAUSO PROJEKTO SĖKMĖ?

Analizuojant sėkmingų projektų pavyzdžius, galima teigti, kad sėkmė susideda iš daugelio 
detalių, bet svarbiausiomis išskirtinos šios:

 Visų pirmiausia – gera idėja;
 Konkretus ir aiškus planas, kaip to bus siekiama;
 Stiprus vadovas - lyderis;
 Organizuota ir patikima komanda;
 Racionalus biudžeto paskaičiavimas;
 Operatyvus ir lankstus nenumatytų problemų sprendimas;
 Tikslus plano vykdymas.
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Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, 
ką padarote dėl kitų.

(Zigas Ziglaras)
Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 37 p. Amerikiečių motyvacinių knygų rašytojas ir oratorius, skatinantis 

žmones atskleisti savo potencialą.  
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