














TERITORIJOS PLOTAS – 2,4871 h

PASTATO PLOTAS - 5631 m2

MOKINIŲ SKAIČIUS- 779

MOKYTOJŲ SKAIČIUS - 68

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ - 5





APKLAUSOS DALYVIAI
5-8 KLASIŲ MOKSLEIVIAI 

20

40

20 +



PUIKI GERAVIDUTINIŠKA
30 % 55 %15 %

MOKSLEIVIŲ EMOCINĖ BŪSENA MOKYKLOJE : 



laisvos pamokos

ekskursija

darbas grupėse

technologijų pamoka

geri pažymiai

mažai namų darbų

pagyrimas

pagyrimas

bendravimas

linksmybės

santarvė
malda

gėris

draugystė

meilė

varžybos

konkursai

namai

būreliai

laisvalaikis

pokštai

augintiniai

šeima

trumpos   pamokos
veikla

knygos

filmai

muzika

klasiokai
mokytojai

maistas

sportas

pergalė

poilsis

sveikata žaidimai

linksmybės

sėkmė
draugai

pertrauka

DŽIAUGSMAS YRA :

sporto salė



namų darbai

atsikėlimas  ryte

pykti mokytojai

atostogų  trūkumas

atostogų trūkumas

kūno kultūra

liga

tingumas

mažai veiklosnuobodžios pamokos

pralaimėjimas
pravardžiavimas

nedėmesingumas

darbas

galvojimas

išsekimas

treniruotės

neturėjimas draugų

blogi pažymiai

mokytojų rėkimas

budėjimas

bloga  nuotaika

kontroliniai

pykimasis su draugais

sunkios pamokos
liūdesys

pyktis

kalbos

skausmas

nuobodulysmiego  trūkumas
poilsio   trūkumas

didelis pamokų 

apatija
skundimąsis

rašymas

vaikščiojimas

sportas

NUOVARGIS YRA : 

bendravimas

žaidimai

sportas



draugai

ilgos pertraukos

linksmybės

sportas

nėra patyčių

daug popamokinės veiklos

naujos technologijos

nėra namų darbų

muzika vietoje skambučio

erdvė lakstymui

spalvotos klasės

geri mokytojai

erdvė žaidimams nemokamos maistas

pamokos lauke

susikaupimui  skirtos  vietos

švari
daug veiklų

šviesios  erdvės
akvariumas

valgymas per pamokas

eksperimentai

asmeninės spintelės

daug atostogų

elektroninės kortelės

šilta

moderni

technologijos

nauja mokymo programa daugiau erdvės

tyla

trumpos pamokos

įdomios pamokos

pamokų pasirinkimas

mažai kontrolinių šventės

projektai

draugiška aplinka

SVAJONIŲ MOKYKLA  YRA: 



rėkiančios mokytojos

poilsio vietų nebuvimas

nepatogios klasės

būrelių trūkumas

niūru

atvirų erdvių trūkumas

blogi mokytojai

daug namų darbų

ilgos pamokos
draudimas išeiti į lauką

griežtos taisyklėspatyčios

triukšmas

seni mokymo metodai

didelis krūvis

patyčios

smurtas

betvarkė

šalta

mažai moksleivių

renginių  trūkumas
maži  kabinetai

blogi wc

BLOGA MOKYKLA YRA : 



VIENI SU DRAUGAIS
3 % 97 %

SU KUO MOKSLEIVIAI PRALEIDŽIA LAISVALAIKĮ : 



IŠORINIS KIEMAS VIDINIS KIEMAS
35 % 65 %

MĖGSTAMIAUSIOS MOKYKLOS ERDVĖS LAUKE PERTRAUKOS METU :



KORIDORIUSBIBLIOTEKA VALGYKLAKABINETAS
35 %5 % 42 %18 %

MĖGSTAMIAUSIOS ERDVĖS MOKYKLOS VIDUJE PERTRAUKŲ METU :



AR MOKSLEIVIAI PASILIEKA MOKYKLOJE PO PAMOKŲ?

NETAIP
40 % 60 %



 KOKIUS BŪRELIUS LANKO MOKSLEIVIAI : 

kvadratą

tinklinį

istoriją

matematiką

judriuosius  žaidimus

muziką
tautinius šokius

renginių organizavimą

dailę



30 MIN - 1 VAL IKI 30 MIN1 - 2 VAL
25 % 65 %10 %

LAIKAS PRALEISTAS MOKYKLOJE PO PAMOKŲ : 



PREKYBOS 
CENTRE

VALGYKLOJENAMUOSE
40 % 50 %10 %

KUR MOKSLEIVIAI PIETAUJA : 



BŪRELIŲINOVATYVIOS
VEIKLOS

PASYVIOS AKTYVIOS
VEIKLOS VEIKLOS

30 %13 % 42 %15 %

VEIKLA, KURIOS TRŪKSTA MOKYKLOJE : 



TINKAMIAUSIOS MOKYKLOS ERDVĖS POILSIUI :

KABINETEKORIDORIUJE VALGYKLOJE KIEME
30 %10 % 40 %20 %



TINKAMIAUSIOS MOKYKLOS ERDVĖS MOKYMUISI :

KABINETEKORIDORIUJE BIBLIOTEKOJE
5 % 90 %5 %



LABIAUSIAI PATINKANČIOS MOKYKLOS ERDVĖS :

sporto salė

kompiuterių klasė

koridorius

holas

muzikos klasė

aktų salė

darbų klasė

klasė

biblioteka
laboratorija

wc

mokyklos  kiemasvalgykla

vidinis  kiemas

lauko  stadionas

dailės klasė



LABIAUSIAI NEPATINKANČIOS MOKYKLOS ERDVĖS :

darbų klasė

muzikos klasė

klasė

valgykla
aktų salė

koridorius

holas

kompiuterių klasė
sporto salė

lauko stadionas

mokyklos kiemas

vidinis kiemas

wc
biblioteka

laboratorija





Tikslas. Ekskursijos pagalba, suaktyvinti 
mokinių aplinkos atmosferos suvokimą.
Mokiniai  suteikė architektams galimybę 
pažinti ir suvokti esamų erdvių kokybę ir 
panaudojimo galimybes. 

Dalyviai.  1-8 klasių moksleiviai, suskirstyti 
į keturias komandas pagal amžiaus grupes.

4x 1-2 klasių moksleiviai
4x 3-4 klasių moksleiviai
4x 5-6 klasių moksleiviai
4x 7-8 klasių moksleiviai
Viso 32 moksleiviai

Procesas. Vaikai  keliavo po mokyklą su ar-
chitektais žymėdami labiausiai patinkančias 
erdves mėlynais lipdukais , o labiausiai 
nepatinkančias – raudonais. Pasakojo kodėl 
vienos erdvės yra mėgstamos, o kitose būti 
nesmagu. Dalinosi mintimis ko mokyklai 
trūksta, kas galėtų būti kitaip.







- PATINKA

- NEPATINKA

KARSTYKLĖS
NULŪŽUSIOS
MAŽAI ĮVAIROVĖS

FUTBOLO VARTAI
NĖRA TINKLO

LAUKO ERDVĖ
NĖRA KREPŠINIO AIKŠTELĖS
TRŪKSTA VEIKLOS
NĖRA SUOLIUKŲ

VIDINIS KIEMAS
NEPATOGŪS SUOLIUKAI
TRŪKSTA VEIKLOS
BLOGA GRINDŲ DANGA
GALIMA IŠEITI TIK, KAI GERAS ORAS

VIDINIS KIEMAS
MEDIS
VIDINĖ LAUKO ERDVĖ

GERA, BET NEIŠNAUDOTA ERDVĖ

EKSKURSIJOS ŽEMĖLAPIS
LAUKO TERITORIJA



MAŽOS KLASĖS

PALANGĖS
NUTRUPĖJUSIOS
NEGALIMA SĖDĖTI

TAMSU
ILGAI NEUŽSIBŪNA

ADMNISTRACIJOS KORIDORIUS
NEGALIMA ĮEITI

BIBLIOTEKA
NĖRA PATOGIŲ VIETŲ ATSISĖSTI
MAŽAI ERDVĖS
TAMSU

LAIPTINĖS
TAMSIOS
MAŽAI ERDVĖS

PERSIRENGIMO PATALPOS
ŠALTA
NETINKAMAI ĮRENGTA

KORIDORIUS
NĖRA VEIKLOS
NUSIDĖVĖJUSI SIENŲ IR GRINDŲ DANGA

TUALETAI
ŠALTA

NETINKAMAI ĮRENGTA

KLASĖ
IŠMANIOS LENTOS
NĖRA PAKYLOS

„BARIUKAS”

ADMNISTRACIJOS KORIDORIUS
ŠVIESU

ŠILTA
JAUKU

YRA PAPUOŠIMŲ

AKTŲ SALĖ
DAUG ERDVĖS

ŠVIESU

KORIDORIUS
ŠVIESUS

ŠILTA

VALGYKLA
ŠILTA

SPORTO SALĖ
DAUG ERDVĖS

EKSKURSIJOS ŽEMĖLAPIS
VIDAUS ERDVĖ



Nepakanka laisvės judėti pastato viduje. 
Aukštiems vaikams esami mokyklos baldai 
yra nepatogūs. Vaikai nemėgsta mokyklos 
užkaborių, nes ten jaučiasi nesaugiai.  Lauke 
vaikai pasigenda funkcionalių įrenginių ak-
tyviam ir pasyviam poilsiui. Ekskursijos metu 
paaiškėjo, kad pakankamai didelė mokyklos 
teritorija yra neišnaudojama. Lauke yra tik 
dvi pagrindinės vaikų veiklos zonos: vidinis 
mokyklos kiemas ir stadionas.

Išvados.

Vaikai dar sąmoningai nesuvokia erdvės kaip 
vertybės. Kokybiška aplinka jiems asocijuojasi 
su geru mokytoju. Tačiau tuo pat metu mėg-
stamos erdvės yra tos, kurios suremontuo-
tos, kuriose yra daug erdvės veikti ir kur švie-
su.  Nusidėvėjusi aplinka vaikams nepatinka. 
Mokykloje jiems trūksta erdvių, kuriose galėtų 
ramiai pabūti pertraukų metu. 





Tikslas. Suteikti mokiniams galimybę atskleisti  
savo poreikius ir svajones erdvinio abstrahuo-
to modeliavimo pagalba. 

Procesas. Vaikams buvo pristatytos keturios 
kūrybinių dirbtuvių temos: 1) klasė 2)  val-
gykla 3) pertrauka 4) laukas. Moksleiviai buvo 
paskirstyti į keturias komandas. Su architek-
tų pagalba komandos konstravo svajonių 
mokyklos erdves. Vėliau savo idėjas pristatė 
vieni kitiems.Dalyviai. 16 5-8 klasių moksleivių. 







ŠEŠIAKAMPĖ KLASĖ

DIDELI LANGAI

ATSISĖDIMAS - LAIPTAI SU MINKŠTAIS PUFAIS

NEFORMALIOS DISKUSIJOS VIETA -
PAKILA, GALIMA GULĖTI IR SĖDĖTI HAMAKAS

DIDELIS STALAS KŪRYBINĖMS DIRBTUVĖMS

DIDELĖ, IŠMANI LENTA - EKRANAS

KLASĖ

Andrius Pucėta / 7D
Marius Danilevičius / 7D
Nikas Puniškis / 6E
Evaldas Paltanavičius / 6A

PAKYLA



Komanda sukūrė šešiakampę klasės 
erdvę su dideliais langais iki grindų.
Pagrindiniai klasės elementai: 
Auditorijos principo sedėjimo vieta – 
laiptai, su minkštais pufais. 
Neformalių diskusijų vieta – minkšta 
suapvalintos fomos pakyla, ant kurios 
galima sedėti ir gulėti.
Poilsio ir žaidimų vieta – hamakas.
Didelis stalas kūrybinėms dirbtuvėms.
Didelė elektroninė mokyklinė lenta, 
ekranas priešais auditorijos laiptus.



LAUKO TERASA PAKYLA -  SCENA

„KUPRINIŲ MEDIS”LAUKO TERASA APTVERTA

VALGYKLA
Gabrielė Bradūnaitė / 8C
Ernesta Jonušaitė / 6B
Ernesta Žaliauskaitė / 7C
Miglė Lenkauskaitė / 8C



Diskusija apie valgyklą su moksleivėm prasidėjo nuo 
„minčių žemėlapio“. Tokiu būdu gavome idėjų junginius 
kaip galėtų atrodyti svajonių valgykla jų mokyloje.

Pagrindinės idėjos:
Valgykloje galėtų būti terasa į lauką su vitrininiais langais, 
kurie šiltu metų laiku galėtų būti atidaryti. Vaikai galėtų 
pietauti tiek viduje, tiek  lauke. Terasa turėtų būti atitver-
ta, kad į mokyklą neįeitų pašaliniai ir kad mažesni vaikai 
negalėtų išeiti už mokyklos ribų.
Valgykloje galėtų būti „kuprinių medis“ – žaisminga kon-
strukcija ant kurios vaikai galėtų pakabinti kuprines kai 
pietauja. Dabartinėje situacijoje vaikai neturi kur pasidėti 
kuprinių pietu metu. „Kuprinių medis“ galėtų būti kartu ir 
maža bibliotekėlė, kurioje būtų žurnalų bei linksmų knygų. 

Valgykloje smagu turėti pakylą- sceną. Jeigu valgykla būtų 
multifunkcinė erdvė, ją būtų galima naudoti mažiems kon-
certams rengti. Tokie renginiai kaip karaoke, talentai.
Valgykloje galėtų groti lengva muzika, kurią moksleiviai 
galėtų patys išsirinkti.



PIRMAS AUKŠTAS -
SULČIŲ SAUGYKLA IR GALERIJA

ANTRAS AUKŠTAS - LABAI SPALVINAGS,
POILSIO VIETOS NIŠOS SIENOSE,
SULČIŲ BARAS

HAMAKAS

DENGTA PAVĖSINĖ

AUGALAI

SLĖPTUVĖ PO LAIPTAIS

GAISRINIS VAMZDIS 

BURBULŲ BASEINAS

PERTRAUKA

Povilas Bielevičius / 5A
Kristupas Kučinskas / 5C 
Nojus Asipauskas /  5D 
Tomas Bukauskas / 5B

SPALVINGAS,



Pertraukų praleidimui vaikai sukūrė trijų 
lygių laisvalaikio praleidimo erdvę. 
Pirmame aukšte vaikai svajojo apie 
sulčių saugyklą ir galeriją.  Antrame 
aukšte atsirastų ramios erdvės-„kišenės“ 
sienose pabuvimui vienam, sulčių baras. 
Šis aukštas turėtų būti pabrėžtinai spal-
vingas.  Ant stogo turėtų būti hamakai, 
dengta pavėsinė, augalai. Visus aukštus 
apjungtų didelis amfiteatras su inte-
gruota biblioteka ir slėptuve po laiptais. 
Nuo stogo galima būtų nusileisti gaisri-
niu vamzdžiu iki pat pirmo aukšto, kur 
jie įkristų į burbulų baseiną.



SPALVOTI STOGAI
NUO SAULĖS

1-4 KLASIŲ ZONA

BATUTAS

ĮVARIŲ FORMŲ
ATSISĖDIMAI IR STALIUKAI

TAKAS

LAIPTAI

AMFITEATRAS

ČIUŽYKLA

SUPYNĖS

„TARZANKĖ”

BENDRA  ZONA
TRANSFORMUOJAMA ERDVĖ
GALI VYKTI PAMOKOSVEJA FONTANAS5-8 KLASIŲ ZONA

LAUKAS

Elvis Goerkis / 7A
Ignas Stalioraitis / 6D
Evelina Vilčinskaitė / 8E
Elvis Knyza / 8C

ČIUOŽYKLA



Moksleiviai pastebėjo, kad pradinukų ir 
vyresnių mokinių interesai ir veikla skiria-
si, todėl kiemą reikia padalinti į tris dalis:  
1-4 klasių zona, 5-8 klasių zona ir ben-
dra erdvė. Pradinukų zonoje yra didelės 
sūpynės, karstyklės, „tarzankė”, batutas ir 
čiuožykla. Vyresnių mokinių zonoje erd-
vė skirta labiau pasyviai veiklai: įvairių 
formų atsisėdimai ir staliukai, dalį šios 
erdvės uždengia spalvotas permatomas 
stogas. Tarp šių dviejų zonų yra bendra 
erdvė, kuri irgi yra uždenga permatomu 
stogu, centre stovi fontanas. Bendroje 
zonoje yra amfiteatras, todėl geru oru 
gali vykti pamokos arba bendruomenės 
susirinkimai. Virš kiemo erdvės įrengtas 
apžvalginis takas.





APKLAUSOJE DALYVAVO :

MOKYTOJŲ 1 - 4 KLASĖSTĖVŲ 5 - 8 KLASĖS

RESPONDENTŲ VAIKŲ AMŽIUS 

8 % 47 %92 % 53 %



AR VAIKAI NORIAI EINA Į MOKYKLĄ? PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ VAIKAI 
NENORIAI EINA Į MOKYKLĄ :

patyčios

jaučiasi nesaugiai

didelis mokslo krūvis

bendravimo su mokytojais problema

NE TAIP

13 % 87 %



MOKYKLOS TERITORIJOS ĮVERTINIMAS SKALĖJE NUO 1 IKI 10

7.47 / 10



ĮRENGINIAI, KURIŲ TRŪKSTA LAUKO TERITORIJOJE : 

treniruokliai
sporto įrengimai

karstyklės

čiuožykla

sūpynės žaidimo aikštelės

krepšinio aikštelė

sporto aikštelė

futbolo aikštelės vartų tinklas

suoleliai
apšvietimas mokyklos teritorijoje šaškės

šachmatai

danga vidiniame kiemelyje

danga stadione

teniso stalas

bėgimo takas

poilsio vietos



MOKYKLOS VIDAUS ERDVIŲ ĮVERTINIMAS SKALĖJE NUO 1 IKI 10

7.61 / 10



ERDVĖS, KURIŲ TRŪKSTA MOKYKLAI

poilsio erdvės

laisvalaikio erdvės
erdvė vaikams bėgioti pertraukos metu

erdvė pasidėti kompiuterį pertraukos metu

lietuvių kalbos klasės

kavinė

darbų eksponavimo vieta
erdvė prailgintos dienos grupėms

netradicinio ugdymo erdvė

sporto erdvė

laboratorijarūbinės
skaitykla

biblioteka



ĮRANGA, KURIOS TRŪKSTA MOKYKLAI

kompiuteriai

audio vizualinės priemonės

nauji baldai

sporto įrengimai
kopijavimo aparatas

išmaniosios lentos

malonus skambutis

siuvimo mašinos

minkštasuoliai koridoriuose

modernios staklės

muzikos instrumentaivaizdo kameros

teniso stalas
rūbinės



AR MOKYKLOJE VAIKAI JAUČIASI 
SAUGŪS?

AR PAMOKOS GALĖTŲ VYKTI UŽ 
KLASĖS RIBŲ? 

SUNKU
PASAKYTI

NETAIPNE TAIP
25 %7 % 40 %68 % 60 %



VIETOS, KURIOSE GALĖTŲ VYKTI PAMOKOS UŽ 
KLASĖS RIBŲ

parkasgamta
laukas

biblioteka

muziejus

 įmonė

bankas
dramos teatras

aktų salė

kultūros centras

laboratorija

sporto salė

bažnyčia

valgykla

multicentras

muzikos mokykla



ESAMOS, BET NEIŠNAUDOJAMOS MOKYKLOS ERDVĖS

vidinis kiemas
koridoriaibiblioteka

rūbinės

aktų salė

laukas
kompiuterių klasė

mokyklos muziejus

valgykla

sporto salė

sporto stadionas
foje

pirmos pagalbos kabinetas



AR MOKYKLA GALĖTŲ BŪTI NAUDOJAMA RAJONO BEN-
DRUOMENĖS POREIKIAMS?

TAIP NE

46 % 54 %



BENDRUOMENĖS POREIKIAI, KURIEMS GALĖTŲ BŪTI NAUDOJAMOS 
MOKYKLOS ERDVĖS: 

kultūriniai renginiai

seminarai

mokymai

konferencijos

susitikimai
sporto varžybos

bendruomenės susitikimai

sportavimas

balsavimai

koncertai

šokių užsiėmimai
muzikos užsiėmimai

olimpiados

viktorinos

stovyklos

parodos



AR VAIKAI LANKO MOKYKLOJE 
ORGANIZUOJAMUS BŪRELIUS?

TAIP NE

50 %50 %



BŪRELIAI, KURIUOS VAIKAI LANKO MOKYKLOJE :

choras
dailės būrelis

dizaino būrelisšokiai

informatika

sportas

skautaitautiškumo mokyklėlė
šaškės joga

kalbų būrelis

dramos būrelis
istorijos būrelis

renginių organizavimas
darbelių būrelis



KIEK LAIKO PER DIENĄ VAIKAI PRALEIDŽIA MOKYKLOJE 
PO PAMOKŲ?

apie  2 val.



MOKYKLOS PRIVALUMAI : 

kvalifikuoti mokytojai
mokyklos vieta

saugumas
tvarka

švara

švara

mokymo programa

būreliai

valgykla

bendruomenė

pailginta dienos grupė

renginiai

vidinis kiemas

mokyklos dydis

infocentras

didelė sporto salė

pasiekimai olimpiadose

rūbų spintelės



MOKYKLOS TRŪKUMAI : 

reikia remonto
perpildytos klasės

rūbinių problema
mažai sportinių įrengimų

nepatogūs baldai

yra rūkančių vaikų

skurdi biblioteka

mažas būrelių pasirinkimas

nuobodūs susirinkimai

trūksta kvalifikuotų mokytojų netvarkingi wc

šalta

patyčios

nėra internetinio valgiaraščio

nusidėvėjusi valgykla

nėra psichologo

nėra uniformų

pasenęs technologijų kabinetas





Tikslas. Identifikuoti esamus mokyklos 
funkcijų privalumus ir trūkumus. Išgryninti 
būsimos mokyklos nuotaiką, idėją ir įsisavin-
ti personalo bei tėvų poreikius bei svajones. 

Procesas. Architektai žaidimo forma įtraukė 
mokyklos bendruomenę į konstruktyvią ir 
kūrybišką diskusiją apie mokyklos poreikius 
ir ateities viziją. Žaidimo metu diskutuota 
apie mokyklos funkcinės transformacijos 
galimybes ir erdvių atmosferą. Projektavimo 
komandos nariai “keliavo” po mokyklos teri-
toriją, vėliau patalpas, užduodami klausimus 
apie konkrečias erdves, jų privalumus, trū-
kumus, poreikius. Atsakymai, panaudojant 
iš anksto paruoštas korteles, buvo dėliojami 
ant teritorijos ir aukštų planų.

Dalyviai. 15 mokyklos bendruomenės narių
 5- tėvų komiteto atstovai. 
1-gamtos mokslų mokytojas (a)
1- humanitarinių mokslų mokytojas (a)
1- darbų mokytojas(a)
1- fizinio mokytojas(a)
1- neformalaus ugdymo mokytojas (a) 
1- savivaldybės atstovas(ė)
Mokyklos direktorius(ė)
Mokyklos pavaduotojas(a) ugdymui
Mokyklos pavaduotojas(a) ūkio reikalam
Mokyklos psichologas(ė)





PERKELIAMAS
PARKINGAS

APŠVIETIMAS

TERASOS

STADIONAS

AMFITEATRAS

PIEVA

MAŽINAMAS
PARKINGAS

KREPŠINIO
AIKŠTELĖ

PIEVA SU
SODU

AKTYVUS IR 
PASYVUS

PRADINUKAI

SAUGU

VYRESNIŲ VAIKŲ

AKTYVUS 
POILSIS

VALGYKLOS 
APTARNAVIMAS

AKTYVAUS
POILSIO ZONA

PAGRINDINIS 
ĮĖJIMAS

PASYVAUS
POILSIO ZONA

FUNKCIJA

VEIKLA

FUNKCIJŲ IR VEIKLŲ SCENARIJUS

Diskusijos su mokyklos bendruome metu išryškė-
jo erdvių moksleivių veiklai pertraukų metu ir po 
pamokų trūkumas tiek pastato viduje, tiek teritorijoje. 
Nuspręsta maksimaliai atverti koridorius, jungiančius 
mokyklos  korpusus, suformuojant vizualinius ryšius 
su aplinka. Šias erdves nuspręsta panaudoti  pasyviai 
ir aktyviai moksleivių veiklai, integruojant į jas bib-
lioteką.  Aptarta  galimybė performuoti pagrindinį 
įėjimą į pastatą.  Per mažos klasės  irgi tapo vienu iš 
pagrindinių diskusijos objektu. Mokyklos pastatas 
turėtų būti pritaikytas žmonėms su negalia.

Valgykloje galėtų būti įrengta savitarnos zona, kur 
vyresni vaikai patys galėtų pasiruošti, pasišildy-
ti maistą. Galbūt tai dalinai spręstų vaikų norą per-
traukų metu eiti į prekybos centrą. Kalbėta apie tai, 
kad reikėtų bendros atviros mokytojų ir mokinių erd-
vės.

Vienbalsiai prieita išvados, kad neišnaudotos lauko 
teritorijos galimybės.Teritorija turėtų būti aptverta ir 
saugoma. Reikėtų rasti sprendimą sumažinti automo-
bilių keliamą triukšmą nuo Dariaus ir Girėno gatvės.



DIENOS
ŠVIESA

AKTYVAUS 
POILSIO
ERDVĖ

HOLAS

FUNKCIJA

DIENOS
ŠVIESA

LIFTAI
PRIEIGA
NEĮGALIESIEMS

SKAITYTI
KLAUSYTI
MUZIKOS

LAIKYTI
ASMENINIUS
DAIKTUS

PASYVAUS
POILSIO
ERDVĖ

VALGYKLA
SAVITARNA PERSIRENGIMAS

SPORTUOTI

PRADINUKŲ ZONA

BENDRAUTI

VEIKLA

PRADINUKŲ ZONA

PRADINUKŲ ZONABIBLIOTEKA

MULTIFUNKCINĖS
ERDVĖS

MULTIFUNKCINĖS
ERDVĖS

SAUGU

AKUSTIKA

TRIŪKŠMINGA

MATOSI LAUKAS

PRIVATI

FUNKCIJŲ IR VEIKLŲ SCENARIJUS





KIEMAS

NAUJAS

ĮĖJ
IM
AS

KIEMAS

SODAS

LAUKO IR VIDAUS RYŠIAI

1.PAGRINDINIO ĮĖJIMO PERKĖLIMAS
2.KIEMŲ TARP MOKYKLOS KORPUSŲ PRITAIKYMAS VEIKLAI
3. KORIDORIŲ JUNGIANČIŲ MOKYKLOS KORPUSUS ATVĖRIMAS.

STOGAS

1.NAUJAS RYŠYS SU KLASIŲ KORPUSAIS 
2.PAPILDOMOS VEIKLOS VAIKAMS

I AUKŠTAS

NAUJA ERDVĖ SKIRTA MOKSLEIVIAMS
1.PAGRINDINIS HOLAS
2.RŪBINĖ
3.ATVIRA BILBLIOTEKA
4.ERDVĖS IR ĮRANGA AKTYVIAI IR PASYVIAI VEIKLAI
5.ATNAUJINAMOS RŪBINĖS PRIE SPORTO SALĖS

I AUKŠTAS

1.ATNAUJINAMOS PRADINUKŲ KLASĖS
2.ATNAUJINAMI PRADINUKŲ KORIDORIAI
3.ATNAUJINAMA VALGYKLA, ĮRENGIAMA TERASA

II AUKŠTAS
 
1.ĮRENGIAMOS NAUJOS TECHNOLOGIJŲ KLASĖS
2.ATNAUJINAMOS ESAMOS KLASIŲ ERDVĖS 
3.ATNAUJINAMA KLASIŲ BALDINĖ ĮRANGA
4.ATNAUJINAMI KORIDORIAI, PRITAIKOMI VEIKLAI
5.ATNAUJINAMI SANITARINIAI MAZGAI

III AUKŠTAS
 
1.ĮRENGIAMOS NAUJOS LABORATORIJOS
2.ATNAUJINAMOS ESAMOS KLASIŲ ERDVĖS
3.ATNAUJIMA KLASIŲ BALDINĖ ĮRANGA
4.NAUJAI ĮRENGIAMOS ADMINISTRACINĖS ERDVĖS
5.ATNAUJINAMI SANITARINIAI MAZGAI

APIBENDRINANČIOS BENDRUOMENĖS POREIKIŲ SCHEMOS












