
             

         IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS (2019) 

 

3. UGDYMO(SI) APLINKOS 

3.1. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka. 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. 2 lygis 

 

                      Privalumai                         Trūkumai 

1. Mokiniams ir mokytojams mokyklos 

aplinka yra jauki. 

2. Cokoliniame aukšte yra daug spalvų, kurios 

kuria žaismingą ir jaukią aplinką. 

3. Koridoriuose eksponuojami mokinių darbai, 

kabinetuose yra stendai, kurie kuria 

jaukesnę aplinką. 

4. Mokykloje yra biblioteka – skaitykla, 

socialinio pedagogo kabinetas, valgykla, 

kiemas su suoliukais bei aikštynas, kur 

mokiniai gali mokytis, kurti, bendrauti ir 

ilsėtis. 

5. Kabinetai vėdinami pertraukų metu. 

6. Daugelis mokytojų turi įrengtas darbo 

vietas, kurios aprūpintos pagrindinėmis IKT 

priemonėmis. 

1. Tik dalis (apie 30 %) mokyklos 

bendruomenės rūpinasi aplinkos jaukumu, 

erdvių pritaikymu mokytis ir ilsėtis. 

2. Mokykloje labai mažai baldų, pritaikytų 

mokinių patogumui, kuriančių aplinkos 

jaukumą. 

3. Ugdymosi aplinkos tvarkingos, bet ne 

šiuolaikiškos, reikalinga renovacija. 

4. Kai kuriose ugdymosi erdvėse šaltuoju metų 

laiku temperatūra per žema, o šiltuoju metų 

laiku daugelyje ugdymosi patalpų 

temperatūra per aukšta. 

5. Mokiniams trūksta erdvių aktyviam bei 

pasyviam poilsiui, bendravimui pertraukų 

metu. 

6. Asmenines daiktų saugojimo spinteles turi 

tik IIIg-IVg klasių mokiniai. 

 

IŠVADOS: 

1. Tik dalis mokyklos bendruomenės prisideda kuriant jaukią ir patogią ugdymosi bei poilsio 

aplinką. 

2. Mokykloje trūksta erdvių, baldų ir įrengimų mokinių aktyviam ir pasyviam poilsiui. 

3. Lauko erdvėms trūksta charakterio: mokykla neturi lauko erdvės, kuri būtų pritaikyta 

mokymuisi. 

4. Ugdymosi aplinkoms (kabinetai, baldai ir kt.) būtina renovacija ir kabinetų restruktūrizacija. 

REKOMENDACIJOS: 

1. Oro kondicionieriai kabinetuose. 

2. Koridoriuose įrengti poilsio zonas arba suolelius, minkštasuolius, sėdmaišius ir pan. 

3. Per pertraukas leisti mokinius į gimnazijos aikštyną nepriklausomai nuo metų laiko ir 

sudaryti sąlygas fiziniam aktyvumui sporto salėje. 

4. Meniškai apipavidalinti stiklines sienas 2 aukšte. 

5. Gimnazijos aikštyne pastatyti daugiau įrenginių aktyviam poilsiui, pritaikytų skirtingoms 

amžiaus grupėms (treniruokliai, žaidynės, karstynės ir pan.). 

6. Gimnazijos teritorijoje įrengti lauko klasę / pavėsinę su staliukais ir suoliukais.. 

7. Pagal galimybę keisti kabinetų duris. 


