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ESAMA SITUACIJA





ESAMA SITUACIJA

Teritorijos plotas
31 136 m²  (3,1136 ha)

Pastato plotas : 7050 m²

Mokinių skaičius : 820

Mokytojų skaičius : 81

Administracijos 
darbuotojų skaičius :10



I ETAPAS.
Vaikų apklausos apibendrinimas



GSPublisherVersion 0.1.100.100

>_Apklausos dalyviai

12 + 22
34=

Apklausos dalyviai



MOKYKLA

KINAS
PRAMOGOS

BIBLIOTEKA

TAVO NAMAI

DRAUGO AR 
DRAUGĖS 
NAMAI

BŪRELIS

STADIONAS

PARKAS
SKVERAS

Mokinių judėjimo srautas



GSPublisherVersion 0.1.100.100

>_Moksleivių emocinė būsena mokykloje

50% 18% 21% 11%

Moksleivių emocinė būsena mokykloje



draugai

laimė

meilė

linksmybės

bendravimas

draugystė
dovana

džiaugsmas

gera

geras pažymys

gerumas

gražujuokas
laisvė

malonu

menas

sėkmė šypsena

smagumas

sportas

sveikata

šeima

gera nuotaika

gera naujiena

gera diena

pagalba

pagyrimas
pasisekimas

Džiaugsmas yra...



Nuovargis yra...

alkis
bloga nuotaika

bloga savijauta
bloga sveikata

bureliai

darbas
daug atsiskaitymų

didelis krūvis ėjimas į mokyklą

galvos skausmas 
kontroliniai

 

mažai miego

mokykla mokymasis

namų darbai

nedraugiškumas

nesėkmėliūdesys

pamokapykčiai
pykčiai

rašymas

sportas

sunkios pamokostrūksta miego

žiovulys
sunku

viskas blogai



aktyvi
bendravimas

bureliai

treniruotėsdaug erdvės

daug sporto
draugiškumas 

gera

erdvi

gera salė

gera sporto salė

gera valgykla

gerai mokantys mokytojai
geras įėjimas

geras įėjimas 

geras išsilavinimasgeresni koridoriai 

geri mokytojai 
geri suolai 

graži 

geri vadovėliai
įdomios pamokos

ilgesnės pertraukos

linksma

menas muzika 

nėra namų darbų nėra pamokų 

normalus tualetas 

nuoširdumas rami

spalvota 

sportas 

tvarkinga 

vaikšto poniai

WiFi

žaidimai

Svajonių mokykla yra...



baimė
nėra laisvo laiko

be sporto

bloga sporto salė

bloga valgykla
blogas mokslas blogi mokiniai

blogi mokytojai

blogi suolai
blogi tualetai

daug namų darbų

daug veiklų
ilgos pamokosnegraži

neįdomu nėra kompiuterių

nėra durų

nėra kompiuterių

    parduotuvės

nėra WiFinešvara

netvarkinga

netvarkinga rūbinė
nevaikšto poniai

patyčios

pykčiai

prasta aplinka

purvina

šalta

triukšmas

stresas

Bloga mokykla yra...



97%
SU DRAUGAIS

3%
VIENAS

Su kuo moksleivis praleidžia laisvalaikį?



LAUKE
31%

EINA Į PARDUOTUVĘ
22%

NEINA Į LAUKĄ
13%

STADIONE
34%

Mėgstamiausios mokyklos erdvės lauke pertraukų metu



KLASĖJE
9%

VALGYKLOJE
3%

NEATSAKĖ
9%

KORIDORIUJE
76%

Mėgstamiausios erdvės mokyklos viduje pertraukų metu



NE 

73%
TAIP

27%

Ar moksleiviai pasilieka mokykloje po pamokų?

"mažai"

"0 minučių"

"1 min"

"30 min"

"valandą"

"15 min""10 min"



kvadratas
medžio magija

irklavimas

 

šokiai
karatė 

Kokius būrelius lanko moksleiviai?



NE 

61%
TAIP

39%

Ar pietauji valgykloje?

"namie"

"parduotuvėje"

"kavinėje"

"lauke"



daugiau kompiuterių fotelių

geresnių rūbinių
interneto

muzikos 
naujų kabinetų

planšečių

poilsio zonų

sėdmaišių
spintelių

telefono

persirengimo kambarių 

Kokių daiktų mokymuisi ir laisvalaikiui trūksta mokykloje?



RENGINIŲ
15%

SPORTO
17%

STALO TENISO
9%

DAUGIAU BENDROS VEIKLOS
15%

NETRŪKSTA
44%

Veikla, kurios trūksta mokykloje



VISUR
9%

NIEKUR
9%

BIBLIOTEKOJE
9%

KORIDORIUJE
16%

KABINETE
57%

Tinkamiausios mokyklos erdvės mokymuisi



VISUR
9%

NIEKUR
9%

BIBLIOTEKOJE
9%

KORIDORIUOSE
8%

KABINETE
65%

Tinkamiausios mokyklos ervės poilsiui



KOMPIUTERIŲ KLASĖ
DAILĖS KLASĖSPORTO SALĖ

LAUKO STADIONASAKTŲ SALĖ
KLASĖ MOKYKLOS KIEMASKORIDORIUS

DARBŲ KLASĖ
MUZIKOS KLASĖ

VALGYKLA
VIDINIS KIEMELIS BIBLIOTEKA

HOLAS

LABORATORIJA
POILSIO ZONA

WC



WC
BIBLIOTEKA

VALGYKLA
LABORATORIJA

VIDINIS KIEMELIS
HOLAS

KLASĖ

MOKYKLOS KIEMAS

DAILĖS KLASĖ

MUZIKOS KLASĖ

AKTŲ SALĖ

DARBŲ KLASĖ

KORIDORIUS

LAUKO STADIONAS

SPORTO SALĖ
KOMPIUTERIŲ KLASĖ



I ETAPAS.
Ekskursija po mokyklą su mokiniais



I ETAPAS.
EKSKURSIJA PO MOKYKLĄ SU MOKINIAIS

Tikslas. 
Ekskursijos metu 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 architektais
žymėdami labiausiai patinkančias
erdves mėlynais lipdukais , o labiausiai
nepatinkančias – raudonais. Pasakojo, kodėl
vienos erdvės yra mėgstamos, o kitose būti
nesmagu. Dalinosi mintimis, ko mokyklaitrūksta, 
kas galėtų būti kitaip.



I ETAPAS.
EKSKURSIJA PO MOKYKLĄ SU MOKINIAIS



I ETAPAS.
EKSKURSIJA PO MOKYKLĄ SU MOKINIAIS



NESUTVARKYTAS STADIONAS
PRASTA VEJA

NELYGI DANGA

NAUDOJASI TRENIRUOKLIAIS

NESAUGU

DAUG VIETOS

NESAUGU

I ETAPAS.
EKSKURSIJOS ŽEMĖLAPIS. LAUKAS

N



BLOGA DANGA, SLIDU

DUODA MAISTO

SENI BALDAI

SKAITYKLA BIBLIOTEKA

DAIKTAMS, BATAMS

MATOSI AUTOMOBILIAI

PATALPOS

(

I ETAPAS.
EKSKURSIJOS ŽEMĖLAPIS. PIRMAS AUKŠTAS

N



MATOSI AUTOMOBILIAI

TAMSU
NEJAUKU

I ETAPAS.
EKSKURSIJOS ŽEMĖLAPIS. ANTRAS AUKŠTAS

N



I ETAPAS.
EKSKURSIJOS ŽEMĖLAPIS. TREČIAS AUKŠTAS

N



Išvados. 
Moksleiviai mokyklos erdvių kokybę vertina per 
panaudojimo galimybes ir detales. Jos pirmiausia 
suvokiamos kaip vieta bendrauti su draugais, pradinukui 
labai svarbus ir kontaktas su mokytoju.

Pradinių klasių moksleiviai linkę vertinti aplinką 
pozityviai. 5-8 klasių moksleiviai aplinką dažnai vertina 
kritiškai. Pradinukai kartais nukenčia nuo vyresnių 
vaikų.

Vieningo neigiamo vertinimo sulaukė ūkiškai ir 
techniškai nesutvarkyta mokyklos infrastruktūra: blogai 
įrengti ir netvarkingi sanmazgai, nesandarios jų durys, 
nepriverstas karštas vanduo prie kai kurių praustuvų, 
sulūžusios ir nelygios sporto bei aktų salių grindys, 
nesutvarkytas lauko gerbūvis, nelygios ir duobėtos 
sporto aikštelės. 

Mokyklos lauko erdvės – mėgstama pertraukų leidimo 
vieta, vertinama ir naudojama geru oru. Visi moksleiviai 
norėtų įvairesnės lauko įrangos ir mažosios 
architektūros. 

Moksleiviai bendrai teigiamai vertina klasių erdves. 
Pradinių klasių moksleiviams jos tampa individualia 
suasmeninta erdve, kur jie praleidžia daugiausia laiko 
bei laiko asmeninius daiktus. 5-8 klasių moksleiviai 
teigiamai vertina dailės klases. Visi moksleiviai 
pozityviai žiūri į visas inovacijas klasių erdvėse (kitoks 
stalų išdėstymas, IT technologijų pasitelkimas, 
papildoma vizualinė informacija ir kt.).

Bendro naudojimo erdvių, - holų, koridorių erdvėse, 
moksleiviai teigiamai vertina juose eksponuojamus 
meno darbus. Didžiausia problema – bendras akustinis 
fonas, - triukšmas pertraukų metu, aidėjimas. Dėl 
bendro triukšmo vaikai pavargsta, jiems trūksta vietos 
ramesniam pabuvimui ir bendravimui. 

Valgykla – viena vietų, kur susiduria visų klasių 
moksleiviai. Jie vertina galimybę bendrauti ir 
užkandžiauti kartu. Tačiau nuolatinė grūstis ir triukšmas 
vertinami neigiamai.

I ETAPAS.
EKSKURSIJA PO MOKYKLĄ SU MOKINIAIS



I ETAPAS.
Kūrybinės dirbtuvės su vaikais



I ETAPAS.
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS

Tikslas. 
Suteikti mokiniams galimybę atskleisti
savo poreikius ir svajones erdvinio abstrahuoto
modeliavimo būdu.

Dalyviai. 
16 moksleivių ( 5-8 klasių ) .

Procesas. 
Vaikams buvo pristatytos keturios
kūrybinių dirbtuvių temos: 1) kiemas 2) valgykla
3) pamoka 4) pertrauka. Moksleiviai buvo
paskirstyti į keturias komandas. Su architektų
pagalba komandos konstravo svajonių mokyklos
erdves. Vėliau savo idėjas pristatė vieni kitiems.



I ETAPAS.
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS



I ETAPAS.
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS



PERTRAUKA
“TARP PAMOKŲ”
MOKINIAI PABRĖŽĖ NAMŲ / INDIVIDUALIŲ / INTYMIŲ
ZONŲ BŪTINYBĘ VIEŠOSIOSE ERDVĖSE

ŠIUOLAIKIŠKAI DEKORUOTOS SIENOS

NIŠOS SĖDĖJIMUI

MINKŠTI BALDAI, SĖDMAIŠIAI

PERTVARŲ MEDŽIAGIŠKUMAS:
TINKLAS, STIKLAS, ŽALIUZĖS

PAMOKŲ RUOŠIMO VIETA

MEDŽIAGIŠKUMAS:
KONTRASTINGA GRINDŲ DANGA 

PASISĖDĖJIMO ZONA
POKALBIAMS, BENDRAVIMUI

SU BALDAIS

MEDŽIAGIŠKUMAS:
MINKŠTA DANGA

STALO ŽAIDIMŲ ZONA

GALI BŪTI ŽALIA
KILIMINĖ DANGA





DAUG DEKORATYVINIŲ AUGALŲ

VIDUS 

ATVIRAS VAIZDAS Į IŠORĘ 

SPALVOTA SĖDĖJIMO / LAIPIOJIMO
ĮRANGA 

BATUTAS / TINKLAS

ŽALIAS, JAUKUS VAIZDAS
PRO LANGĄ

DARŽELIAI

KABANTYS SĖDMAIŠIAI

SKIRTINGO DYDŽIO,
APVALŪS SPALVOTI LANGAI 

IŠORĖ 

MINKŠTAS LAUKO SUOLAS

TINKLINĖ LAIPYNĖ

INTERAKTYVIO STIKLO PLOKŠTUMOS
IŠMANIOS SIENOS

IŠTRAUKIAMAS STOGAS

DAUG DANGAUS IR DAUG ŠVIESOS
STIKLINĖS SIENOS / LUBOS   

KLASĖ
“ANT STOGO” 





DAUG SKAIDRUMO IR DANGAUS 

UŽTRAUKIAMAS STOGAS / TINKLAS 

SKAIDRAUS STIKLO PLOKŠTUMOS 

APVALI, DINAMIŠKAI MODELIUOJAMA
KLASĖS DARBO VIETA

DAUG DEKORATYVINIŲ AUGALŲ

VIDUS

MOKYTOJO VIETA

SKIRTINGO DYDŽIO
APVALŪS SPALVOTI LANGAI

KLASĖ
“ANT STOGO” 





KIEMAS

ŽALIASIS PLOTELIS
DEKORATYVINIAI AUGALAI
FONTANAS
SKULPTŪROS 

GĖLYNAI, KRŪMAI 

DAUGIAFUNKCINĖ LAIPYNĖ
IR MAŽIEMS, IR DIDELIEMS 

LAIPIOTI, AKTYVIAI ŽAISTI

SAVIRAIŠKOS SIENA
PIEŠTI, RAŠYTI, KLIJUOTI

MEDINĖ TERASA
JAUKI, ŠILTA

MEDŽIAI
METANTYS ŠEŠĖLĮ

LAUKO BALDAI
PAVĖSINĖ

LAIPIOJIMO/POILSIO KŪGIAI

HAMAKAI

PATOGŪS, SKIRTI ŽAISTI,
BENDRAUTI

AKMENINIS TAKAS
JUNGIA KIEMO ELEMENTUS
GALIMA ŽAISTI, ŠOKINĖTI





VALGYKLOS ERDVĖ

MINKŠTI BALDAI 

PUSIAU UŽDAROS ERDVĖS 

GAMTOS MOTYVAS 

DIDELIS LANGAS 

ŠVIEČIANČIOS KOLONOS 
MEDINĖ LAUKO TERASA
 

“HAMAKŲ KAMPELIS”

IŠĖJIMAS IŠ VALGYKLOS

LAUKO BALDAI
 PAVĖSINĖS

BUFETAS PRIE TERASOS
 

TRANSFORMUOJAMAS STALAS
 

LAISVAI DĖSTOMI
MODULINIAI BALDAI

BARO TIPO STALAI

MODERNŪS PIEŠINIAI





I ETAPAS.
KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS

Išvados. 

1) Kiemas
Kiemas turėtų tenkinti ir mažesniųjų ir vyresniųjų 
moksleivių poreikius. Jame siūloma atskirti ramaus ir 
aktyvaus poilsio zonas. Prie pastato numatyta 
saviraiškos siena ir medinės terasos, toliau - lipynės, 
hamakai, pavėsinės, lauko baldai. Randama vietos 
žalumai, fontanui, skulptūroms. Objektus jungia 
dekoratyviniai takai. 

2) Valgykla
Valgyklos erdvė įsivaizduojama kaip atviresnių ir 
uždaresnių zonų visuma. Dideli ištisiniai stalai papildomi 
individualesnėmis zonomis, baro tipo ir 
transformuojamais stalais, minkštasuoliais. Tiesioginis 
patekimas į lauką su terasa ir galimybe valgyti kieme 
papildytų erdvės išnaudojimo galimybes. 

3) Pamoka
“Pati geriausia pamoka”, arba “pamoka ant stogo” – 
neformalios aplinkos, kupina įspūdžių ir spalvų. Jos 
elementai – dinamiškos darbo vietos, dekoratyviniai 
augalai, įvairių formų langai. Akcentuojama ryšio su 
lauku būtinybė: lauko klasė su ištraukiamu stogu, 
suolais, darželiu ir batutu.

4) Po pamokų
Moksleiviai pabrėžė ramesnių / individualesnių / 
intymesnių zonų būtinybę mokyklos bendro naudojimo 
erdvėse (holuose ir koridoriuose). Siūlytos galimybės 
įrengti erdvinės / akustinės “kišenes” ruošti pamokoms, 
ramiai pabendrauti su draugais, stalo žaidimams. 



II ETAPAS.
Mokytojų ir tėvų apklausos apibendrinimas



Respondentų vaikų amžius

63%
1-4 KLASĖ

37%
5-8 KLASĖ

Apklausoje dalyvavo

84%
MOKYTOJŲ

16%
TĖVŲ



Ar Jūsų vaikas(-ai) noriai eina į mokyklą? 

88%
TAIP

12%
NE



Priežastys, dėl kurių vaikai nenoriai eina į mokyklą

Dėl kai kurų dėstomų dalykų mokytojų keliamų ne aiškių reikalavimų.

Klasės draugai nenoriai bendrauja 
mokytoja nekreipia demesio į vaiko skundus

Vaikų patyčios, nesaugus grįžimas namo dėl vyresnių moksleivių priešiškumo

Mokytojos labai užsisėda ant vaikų

Nuovargis
Sunkios užduotys

Didelė apkrova

Motyvacijos stoka



Mokyklos teritorijos įvertinimas skalėje nuo 1 iki 10

6.57 / 10



Įrenginiai, kurių trūksta lauko teritorijoje

Treniruoklių

Dviračių stovų

Lauko poilsio zonos vaikams

Poilsio zonų

Žaidimų aikštelių

Sporto inventoriaus Erdvės tinkliniui

Aikštyno
Gėlynų

Geros bėgimo dangos

Krepšinio aikštelės

Futbolo aikštelės

Suoliukų
Tvoros



Mokyklos vidaus erdvių įvertinimas skalėje nuo 1 iki 10

7.2 / 10



Erdvės, kurių trūksta mokyklai

Dušų

Gero stadiono

Tualetų

Prausyklų

Poilsio erdvių

Uždaro kiemelio

Atskiros rūbinės pradinukams

Poilsiui ir bendravimui skirtų erdvių

Erdvių skirtų aktyviam laisvalaikiui Erdvių popamokinei veiklai

Žaidimo erdvių

Uždaresnių erdvių, tylos zonų

„Meno sodo" erdvės

Erdvių pamokų ruošai

Individualių spintelių dailės priemonėms



Įranga, kurios trūksta mokyklai

Aikštelių įrangos Interaktyvių lentų

Kompiuterių

Stalo futbolo

Spausdintuvų, kopijavimo aparatų

Naujų suolų, kėdžių

Wifi

Šiuolaikinių technologijų

Spintelių daiktams susidėti

IT įrangos (klaviatūrų, pelių, ausinių, planšečių)



74%
TAIP

21%
SUNKU PASAKYTI

5%
NE

Ar mokykloje vaikai jaučiasi saugūs?



67%
TAIP

33%
NE

Ar pamokos galėtų vykti už klasės ribų?



Vietos, kuriose galėtų vykti pamokos už klasės ribų

Viešoji biblioteka

Miesto biblioteka

Miesto viešosios erdvės

Parkas
Teatras

Koridorius

Terasos prie mokyklosPavėsinės
Galerija

Muziejus

Vietos kuriuose mokiniai galėtų teorines žinias pamatyti, ar pritaikyti praktikoje 
( biblioteka, kultūros centras, bankas, parduotuvė ir t.t. ).

Mokyklos kiemas
Filharmonija

Gamtoje



Esamos, bet neišnaudojamos mokyklos erdvės

Aikštynas Aktų salė

Biblioteka

Ervės aplink mokyklą

Alėjų plotai

Laiptinės

Rūsys

Lauko teritorijaMeno galerija

Sporto salė

Vidinis mokyklos kiemas

Koridoriai



45%
TAIP

55%
NE

Ar mokykla galėtų būti naudojama rajono bendruomenės poreikiams?



Bendruomenės poreikiai, kuriems galėtų būti naudojamos mokyklos erdvės

Varžybos

Treniruotės

Šventės
Koncertai

Bendruomenės renginiai

Bendri renginiai

Parodos

Mugės

Susitikimai su žymiais žmonėmis

Bendruomenės vakarai

Edukaciniai užsiemimai

Kultūros renginiai

Konferencijos, seminarai

Susirinkimai Senjorų susibūrimams

Rinkimai

Meno dirbtuvės



49%
TAIP

51%
NE

Ar vaikai lanko mokykloje organizuojamus būrelius?



Būreliai, kuriuos vaikai lanko mokykloje

Šokių

Choras

Mini tenisas

Rankdarbiai

Lėlių teatras

Futbolas

Dekupažas

Įdomioji skulptūra Keramika
Medžio darbų

Dailė

"Vėjo vaikai", "Karuselė", Dailės studija

,,Gasužis" ,,Strazdanėlės"

Rokenrolas

Tapyba



Kiek laiko per dieną vaikai praleidžia mokykloje po pamokų?

2.01 val.



Mokyklos privalumai

Atvira visuomenei

Sustiprintas meninis ugdymas
Papildomos dalyko konsultacijos

Būrelių pasiūla

Pedagogų kompetencija

Daug renginių

Dailės skyrius

Didelė mokyklos bendruomenė

Daug erdvės aplink mokyklą.

Didelė mokykla

Saugumas

Uniformos

Kolektyvas
Arti namų



Mokyklos trūkumai

Triukšmas pertraukų metu

Maža valgykla

Nėra mokiniams spintelių

Panaikinta popamokinė grupė, būrelių trūkumas

Nesutvarkytos poilsio erdvės

Nesutvarkytos bendrosios erdvės
Mažas būrelių pasirinkimas berniukams

Didelis mokinių skaičius

Formalus ir statiškas mokymasis

Leidžiama vedžioti šunis

Bloga sporto salė

Ilgos petraukos

Informacinių technologijų trūkumas

Jaukumo

Saugumas

Pasenusi mokyklos aplinka
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Tikslas. 
Identifikuoti esamus mokyklos
funkcijų privalumus ir trūkumus. Išgryninti
būsimos mokyklos nuotaiką, idėją ir įsisavinti
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 teritoriją,
vėliau patalpas, užduodami klausimus
apie konkrečias erdves, jų privalumus, trūkumus,
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)
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MOKYKLOS KIEMŲ SCHEMA

N

MENO
sodas

PAV
ĖSIS

PAVĖSIS

PAV
ĖSIS

PAVĖSIS

SAULĖTA

BARJERAS

AMFITEATRAS

BARJERAS

SVEIKUOLIŲ
kiemas

RENGINIŲ 
aikštė

PRADINUKŲ
kiemas

ŽAIDIMŲ
kiemas

VALGYKLOS
terasa

mokytis
kurti

valgyti

žaisti

bėgioti

švęsti

mokytis

ilsėtis

žaistiilsėtis



1 AUKŠTO PLANO SCHEMA

N

HOLAS - GALERIJA

daugiau šviesos

daugiau šviesos

daugiau šviesos

daugiau šviesos

TECHNOL.

DAILĖS
klasė

DAILĖS 
klasė

INVENT.

DAILĖS
studija

INVENT.

TECHNOLOG.

V
IR

TU
V

Ė

SANDĖL.

SPORTO SALĖ

SKAITYKLA

PSICH.

BUHAL.

DIREKT.

RAŠT.

KŪ
N

O
 K.

PA
RU

O
Š.

3 KLASĖ

1 KLASĖ

ŠOKIO
KLASĖ

1 KLASĖ

1-3 
KLASIŲ 
RŪBINĖ

3 KLASĖ

BU
D

ĖT.

SESELĖ

KATILIN
Ė

Ū
KV.

SA
N

D

BIBLIOTEKA BIOLOGIJOS 
KLASĖ

VALGYKLA

VIRTUVĖ

PRA
D

IN
U

KŲ
 KO

RPU
SA

S
M

EN
Ų

 K
O

RP
U

SA
S

RŪBINĖ

išėjimas ant 
amfiteatro

daugiau 
ploto

sąryšis

daugiau 
ploto

praėjimas į 
vidinį kiemą

akustika

mažinti
triukšmą



SKLYPO PLANO SCHEMA

N

VIDINIS
KIEMAS

AKMENŲ
parkelis

VIDINIS
KIEMAS

LAUKO ĮRENGIMAI

MAŽOJI
ARCHITEKTŪRA (ne arčiau kaip 15m nuo mokyklos)

SIŪLOMA PARKINGO
VIETA

AIKŠTĖ

dviračiai

dviračiai

TVARKOMAS 

DRENAŽAS
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Išvados. 

Mokyklos personalas ir tėvai pamini būtinybę 
didesnėms ir įvairesnėms erdvėms: norisi ir didesnės 
sporto salės, daugiau specialybės kabinetų, tuo pat 
metu suvokiant, kad bendro naudojimo erdvių taip pat 
nėra per daug. Pabrėžiamas ir saugumo, tvora 
aptveriant mokyklos teritoriją. Antra vertus, juntamas 
realistinis situacijos suvokimas, - manoma, kad turimos 
vidaus erdvės ir klasės suplanuotos, sudalintos ir 
išzonuotos maksimaliai optimaliai, todėl siūlomi 
pamatuoti ir pasverti. 

Iš trijų pusių uždarus du mokyklos kiemus siūloma 
įrengti numatant aptvėrimą. Juose galima įrengti lauko 
klasę, amfitaetrą, pavėsines, suolelius, lauko įrangą. 

Mokyklos holuose reiktų mažinti triukšmą, siaurus 
koridorius be langų – apšviesti. Siūloma pertvarkyti ir 
pagerinti pagrindinį įėjimo holą – galeriją kaip mokyklos 
„vizitinę kortelę” ir vietą, kur vyksta viešos parodos. 
Daugiau šviesos siūloma atverti sporto salės ir valgyklos 
erdvėse (valgykla galėtų turėti dar atviresnį ryšį su 
holu). Galima pergalvoti rūbinės išnaudojimą ir 
išplanavimą: svarstytina spintelių galimybė, galbūt 
daugiau skaidrių pertvarų. Siūloma pertvarkyti dailės 
studijų bloką, praplečiant ir gal apjungiant kai kurias 
klases.
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Nors mokyklos erdvės moksleivių apskritai vertinamos 
teigiamai, dažniausiai dėmesys atkreipiamas šiuos 
trūkumus: 
- nesutvarkyta vidaus ir lauko infrastruktūra, 
automobiliai vidiniame kieme; 
- triukšmas per pertraukas ir intymesnių bei 
ramesnių erdvių trūkumas; 
- mokyklos gyvenimui (rekreacijai ar edukacijai) 
nepritaikyti koridoriai. 

Kūrybinės dirbtuvės su vaikais, kuriose jie buvo 
kviečiami neformaliai pažvelgti į savo mokyklos erdves, 
atskleidė kelias bendras tendencijas: 
- matydami jas įvairias ir prisodrintas veiklų, 
moksleiviai jas įsivaizdavo kaip ramių ir judrių erdvių 
derinį;
- kur įmanoma, dauguma pabrėžė tiesioginio ryšio 
su lauku būtinybę (patekimas į lauką iš klasių, holų, 
valgyklos; terasų įrengimas ir pan.). 

Mokytojų ir tėvų požiūriu, reiktų atsižvelgti į saugumą 
(pvz., teritorijos aptvėrimas). Kaip labiausiai 
neišnaudotos, potencialią turinčios erdvės dažniausiai 
buvo įvardinama:
- du prie mokyklų esantys iš 3 pusių uždari 
kiemeliai: juos atitvėrus, gautume dvi intymesnes 
erdves („pradinukų kiemas“ ir „meno sodas“) su lauko 
klasėmis, kitomis funkcijomis; 
- specialybinių 5-8 klasių korpuso transformacija: 
pvz., vystant (apjungiant, atidalinant, suformuojant) 
pirmo aukšto menų bloką; 
- holų, koridorių, kitų bendrojo naudojimo erdvių 
įrengimas: įėjimo holo – pusiau viešos miesto galerijos 
sutvarkymas, nagrinėjant ryšio su valgykla galimybę; 
holų prie klasių pagerinimas numatant baldus 
ramesnėms erdvėms ir popamokinei veiklai: teatro 
studijai, būreliams ir pan.




