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VIDINĖS IR IŠORINĖS EDUKACINĖS APLINKOS  
PLĖTOJIMO PROGRAMA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Programa parengta vadovaujantis: 
1.1. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309; 
1.2.  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programos bendraisiais ugdymo planais; 
1.3. Geros mokyklos koncepcija; 
1.4. Kvalifikacinių reikalavimų valstybių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašu; 
1.5. Progimnazijos strateginio plano 2019-2021 metams 3 strateginiu tikslu „Telkti išteklius 

ugdymosi erdvėms atnaujinti, kurti ir modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties 
raidai.“, 2019-2020 m. m.  ugdymo plano prioritetas - pagerinti progimnazijos vidaus infrastruktūrą, 
stiprinti Progimnazijos ugdymosi erdvės lauko aplinką, tobulinti jos pritaikymo ugdymo procese 
galimybes, plėtoti tikslingą ir įvairiapusišką mokymą(si) virtualioje aplinkoje; 

2. Ši Programa reglamentuoja progimnazijos bendruomenės – mokinių, mokytojų, darbuotojų, 
tėvų (globėjų/rūpintojų) pastangas sukurti tokį mikroklimatą, kad mokiniai galėtų jaustis saugiais, 
sveikais ir pilnaverčiais žmonėmis. 

3. Progimnazijos edukacinę aplinką sudaro: 
3.1. vidinė (mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, institucijos valdymo stilius, vidaus 

tvarkos taisyklės, progimnazijos tradicijos, bendrasis mikroklimatas, kiekvieno vaiko emocinė 
savijauta) aplinka; 

3.2. išorinė (progimnazijos pastatas, teritorija, klasės, patalpos, įranga ir kt.) aplinka. 
4. Progimnazijos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atviros, ramios, kūrybingos, 

vertybines nuostatas puoselėjančios, mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios edukacinės kultūros 
kūrimą ir palaikymą mokykloje. 

5. Mokymosi aplinka – tai aplinka progimnazijoje ir už jos ribų, kurioje įgyvendinamas ugdymo 
turinys. Kuriama mokymosi aplinka yra fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi bei sveika 
besimokančiajam, pritaikyta Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose iškeltiems 
tikslams siekti, sudarant galimybes mokinių aktyviam ugdymui(-si), mokymui(-si) individualiai ir 
įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. 

6. Progimnazijos edukacinės aplinkos plėtojimo programos (toliau – Programos) paskirtis – 
užtikrinti didaktines, psichologines, organizacines, sociokultūrines sąlygas kiekvienam mokiniui 
optimaliai realizuoti savo mokymosi galias ir pozityviai įtakoti pasiekimus, tenkinti saviraiškos, 
pripažinimo, socialinius, saugumo, fiziologinius poreikius (žr. 1 pav.). 
 



 
 

1 pav. Mokyklos veiklos efektyvumo charakteristikų sąveikos modelis. 
 

7. Pagrindinės Programoje vartojamos sąvokos: 
7.1. moderni mokykla – nuolat tobulėjanti organizacija, turinti ir siekianti tapti sociokultūriniu 

informacijos centru; 
7.2. mokyklos aplinka – tai laiko ir erdvės ribojama visuma veiksnių, lemiančių ugdymo 

proceso dalyvių gerovę fiziniu, psichiniu, dvasiniu, intelektiniu, emociniu ir socialiniu požiūriais, taip 
pat dalyvių asmenybės tapsmą ir jų sveikatą (Kučinskas, 2004); 

7.3. edukacija – auklėjimo aplinka – žmogaus ugdymo veiksnys: gamtinių, klimatinių, 
geografinių, socialinių, kultūrinių, sąlygų visuma, kurioje gyvena ar dirba žmogus; 

7.4. edukacinė aplinka – tai dinamiška mokymo ir mokymosi erdvė, sukurta ir veikiama 
edukatoriaus bei sąlygota edukacinio tikslo, jį atitinkančio turinio bei jo įsisavinimą paremiančių 
metodų (Jucevičienė, 2001); 

7.5. mokymosi aplinkos – tai edukacinę vertė turinčios žmonių gyvenimo ir veiklos erdvės, 
įgalinančios individo asmeninį tobulėjimą, realizuojamą per mokymosi pastangas (Jucevičienė, 
2001); 

7.6. mikroklimatas – visuma veiksnių, įtakojančių efektyvią mokyklos veiklą, jos veiklos 
efektyvumą, mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų pasitenkinimą ugdymo procesu bei jo rezultatais, jų 
motyvaciją veikti; 

7.7. sociokultūrinė mokyklinė aplinka – tai ugdymo institucijos erdvė, kurioje vyksta 
nuolatinis, įvairiapusis vaiko ugdymo ir saviugdos procesas; 

7.8. mokyklinė vidinė aplinka – tai ugdymo institucijoje vykstančio ugdymo(-si) proceso 
dalyvių tarpusavio santykių išraiškos visuma; 

7.9. mokyklinė išorinė (pastatas, jo interjeras, pritaikymas mokymui ir mokymuisi, mokyklos 
teritorija, mokinio darbo erdvė, jį supantys daiktai) aplinka – tai racionali daiktinė ugdymo 
institucijos erdvė, kurioje vyksta nuolatinis vaiko ugdymo ir ugdymosi procesas; 

7.10. asmeninė mokymosi aplinka – tai kiekvieno žmogaus individualiai pagal jo mokymosi 
tikslus, gebėjimus ir patirtį identifikuojama aplinka (Jucevičienė, Gudaitytė ir kt., 2010); 



7.11. efektyvi edukacinė aplinka – lankstumo, dinamiškumo, individualizacijos, 
metamokymosi, refleksijos, integracijos principais grįsta edukacinė veikla, leidžianti mokiniams ne 
tik įsisavinti esmines sąvokas, žinias, gebėjimus, išsiugdyti vertybines nuostatas, bet ir įgyti būtinas 
kompetencijas. 

 
II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
8. Nuolat vykstantys pokyčiai visose visuomenės gyvenimo srityse lemia ir edukacinių vyksmų 

pokyčius švietimo srityje, kurioje sparčiai kinta požiūris į mokymą: mokymą keičia mokymasis, kuris 
akcentuoja aktyvią besimokančiųjų veiklą ir tuo pačiu sukelia mokymuisi imlų edukacinių aplinkų 
kūrimo poreikį. Švietimo politikos tikslas – savarankiška ir kūrybinga, maksimaliai savo gebėjimus 
išskleidžianti asmenybė. Todėl labai svarbu, kad mokiniams būtų sudaromos sąlygos gabumams 
skleistis ir virsti įvairių sričių pasiekimais. Tai galima pasiekti į ugdytinio individualumą, gabumus 
orientuotos edukacinės aplinkos sukūrimu, plėtojimu ir tobulinimu ugdymo procese, kuriame 
mokinys realizuos savo potencialą per savarankišką mokymąsi ir veiklą, refleksyvų vertinimą, 
vertybinių nuostatų formavimą. 

9. Remiantis vidiniu mokyklos auditu, įvertinus ugdymo(-si) kokybę, pedagogų kompetencijas, 
bendradarbiavimo bendruomenėje ypatumus, nustatytos edukacinės aplinkos kūrimo galimybės ir 
prioritetai. 

10. Siekiant išugdyti harmoningą asmenybę, būtina užtikrinti tinkamas brandos sąlygas visuose 
ugdymo institucijų lygmenyse – šeimoje, mokykloje, visuomeninės veiklos sferoje. Aplinkos, kurioje 
ugdytinis gyvena, bręsta ir kuria, reikšmė didžiulė. Keičiant mokyklą, svarbiausiu akcentu tampa 
vaiko dvasinės, asmenybinės brandos klausimai. Todėl ypač svarbu apibrėžti ir ištirti, kokia fizinė 
bei dvasinė erdvė jį supa, kokia aplinka yra maloni, stimuliuojanti, leidžianti atsiskleisti vaiko 
individualybei, jo pažintinėms galioms. Kitaip sakant – ieškoti ryšio tarp edukacinės aplinkos ir 
kiekvieno mokinio individualios mokymosi aplinkos (žr. 2 pav.). 

 
 

2 pav. Priklausomybės tarp edukacinės aplinkos ir kiekvieno mokinio individualios mokymosi 
aplinkos modelis. 
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11. Mokinio gyvenimo ir veiklos aplinkos daro įtaką savaiminiam, patirtiniam mokymuisi, kai 
mokinys tobulina savo žinojimą ir kompetencijas iš anksto neturėdamas tokio tikslo, ir taip įgyja 
neišreikštą žinojimą, tačiau šis žinojimas gali daryti didelę įtaką besimokančiojo ugdymuisi 
edukacinėje aplinkoje. 

12. Mokinių įgūdžiai ir mokymosi stiliai yra nevienodi. Todėl kuriant lanksčias, į besimokantįjį 
orientuotas edukacines aplinkas, siekiama lanksčiai atliepti individualius mokinių skirtumus bei 
poreikius. 
 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

13. Programos tikslas – keičiant edukacinę paradigmą iš mokymo į mokymąsi, kurti vidinę ir 
išorinę edukacines aplinkas, tenkinančias ugdytinių individualius poreikius. 

14. Programos uždaviniai: 
14.1. kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią, 

ugdymo(-si) aplinką; 
14.2. saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti informacijos ir komunikacijos 

technologijas, įrankius ir priemones; 
14.3. kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje mokinys turi galimybę 

rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių; 
14.4. kurti pokyčiams palankią ugdymo(-si) aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir 

pasitikintis savimi bei kitais. 
15. Siekiant iškeltų uždavinių, laikomasi šių principų: 
15.1. tikslingumo – parodantis, kiek priemonės padeda siekti užsibrėžtų tikslų ir uždavinių, 

formuoti socialinę, komunikavimo, pažintinę, sveikatos, kūrybiškumo kompetencijas; 
15.2. konstruktyvumo, pozityvumo – diagnozuoja, kiek priemonės atlieka ugdantį, skatinantį, 

motyvaciją žadinantį, į pažangą orientuojantį vaidmenį; 
15.3. veiksmingumo – pasveriantis, kiek yra veiksmingos priemonės, kiek jos padeda ugdyti 

mokinių kompetencijų; 
15.4. visybiškumo – parodantis, kiek nuostatų, gebėjimų ugdo, kiek apima mokinio edukacinės 

patirties kaupimo sričių; 
15.5. įvairovės ir kaitos – aktualizuoja ugdymo priemonių įvairumą, jų atitikimą minimaliems 

– optimaliems, specialiems – įprastiems mokinių ugdymosi poreikiams. 
16. Pagrindiniai edukacinės aplinkos ypatumų kriterijai: 
16.1. dinamiškumas-lankstumas; 
16.2. socializacija; 
16.3. individualizacija; 
16.4. refleksija; 
16.5. integracija. 

 
IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
17. Progimnazija, siekianti būti šiuolaikiška, patrauklia ir konkurencinga, diegia informacines 

komunikacines technologijas, siekia ugdymo kokybės bei vieningos vertinimo sistemos, kuria 
patrauklią edukacinę aplinką. Kuriant progimnazijos vidines ir išorės edukacines erdves, skatinamas 



bendruomenės kūrybiškumas ir savarankiškumas, ugdomos mokinių aplinkosaugos ir bendrosios 
vertybės, formuojamas mokyklos aplinkos savitumas, stiprinami bendravimo ir bendradarbiavimo 
ryšiai tarp mokytojų, mokinių ir tėvų. 

18. Edukacinių aplinkų kūrimo etapai: 
18.1. aplinkos kūrimo idėjos generavimas; 
18.2. aplinkos kūrimas; 
18.3. aplinkos palaikymas; 
18.4. aplinkos veiksmingumo analizė. 
19. Kuriamos edukacinės aplinkos struktūriniai elementai: 
19.1. fizinė aplinka; 
19.2. žmogiškas faktorius; 
19.3. mokymo programos; 
19.4. edukacinės erdvės. 
20. Kauno šv. Kazimiero progimnazija įsikūrusi saugioje, natūralios gamtos bei dekoratyviniais 

želdiniai apsuptoje teritorijoje, kas suteikia puikias pažinimo galimybes, leidžia sėkmingai atsiskleisti 
mokinio individualybei, bręsti jo asmenybei, ugdytis grožio, gerumo, aplinkosaugos bei meilės 
supančiai gamtai sampratą. Tiek natūralios, tiek specialiai sukurtos edukacinės aplinkos turi 
edukacinį poveikį individui bei edukacinę vertę, t. y. gebėjimą edukacinėmis priemonėmis padėti 
žmogui įgyti pasirengimą spręsti jam kylančias gyvenimo ir veiklos problemas. 

21. Progimnazijos vadovai skatina ir sudaro sąlygas mokytojams mokyklos ugdymo turinį 
įgyvendinti ne tik klasėje (mokykloje), bet ir kitose, mokiniui fiziškai ir psichologiškai palankiose 
edukacinėse aplinkose (muziejuose, parkuose, gamtoje ir kt.), koreguojant ugdymo procesą, pamokų 
tvarkaraštį. 

22. Parengtas ir plėtojamas savitas mokymo modelis, kuriant progimnazijos vidinę edukacinę 
aplinką: 

22.1. įgyvendinama STEAM gebėjimų ugdymo ugdymo programa 1-4 klasėse; 
22.2. įgyvendinama skaitymo įgūdžių ugdymo programa 1–8 klasėse; 
22.3. įgyvendinamos užsienio kalbų mokymo modelis 1–8 klasėse; 
22.4. įgyvendinamas mokinių individualios pažangos matavimo projektas „Aš augu“ 1–8 

klasėse, kurį sudaro: 
22.4.1. klasės bendruomenės stiprinimo programa, 
22.4.2. mokinių kompetencijų knygelės, leidžiančios stebėti ir analizuoti individualią mokinio 

pažangą ir pasiekimus, 
22.4.3. kultūrinis mokinio pasas, 
22.4.4. įsteigtas Šimtukininkų klubas; 
22.5. Įgyvendinamas integruotas olimpinio ugdymo projektas; 
22.6. Įkurtos Pagalbos mokantis edukacinės erdvės: 
22.6.1. Planšetinių kompiuterių klasė, 
22.6.2. išmanioji STE(A)M klasė, 
22.6.3. Robotikos klasė, 
22.6.4. informacinis centras, 
22.6.5. konsultacinis centras, 
22.6.6. Relaksacinė erdvė, 
22.6.7. visos dienos mokyklos „Mažojo princo studija“, 



22.6.8. Lauko klasės žemės darbų erdvė, 
22.6.9. Lauko klasės edukacinė botaninė-biologinė erdvė, 
22.6.10. Išmaniosios grindys, 
22.6.11. Biblioteka, 
22.6.12. Šv. Kazimiero koplytėlė; 
22.7. Kuriamos erdvės veikloms pagal pomėgius: 
22.7.1. stalo žaidimų erdvės 1–4 ir 5–8 klasių mokiniams – individualiai bei kolektyviai žaisti 

įvairius stalo, loginius, grafinius, žodžių ir kt. žaidimus, prasmingai leisti laiką pertraukų metu, po 
pamokų, mokytis kultūringai tarpusavyje bendrauti, ugdytis tvarkingumo įgūdžius, 

22.7.2. grindų žaidimas „Mažosios olimpinės žaidynės“ 1–4 klasių mokiniams, 
22.7.3. grindų žaidimas „Kubas“ 1–4 klasių mokiniams, 
22.7.4. grindų žaidimas „Twister“ 1–4 klasių mokiniams, 
22.7.5. edukacinių-interaktyvių žaidimų klasė 1-4 klasių mokiniams; 
22.8. Kuriamos erdvės, leidžiančios laisvai pasirinkti sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, 

fizinio pajėgumo bei sportinės veiklos formas: 
22.8.1. Gimnastikos salytė – aerobikai, jogai, kūno dizainui, gimnastikai, šokiams, jėgos 

ugdymo treniruotėms, 
22.8.2. Relaksacinis kabinetas – meditacijai, atsipalaidavimo praktikoms, autogeninei 

treniruotei; 
22.9. Kuriamos erdvės etnokultūrinio paveldo pažinimui, projektinėms veikloms: 
22.9.1. etnografinio muziejaus „Lino kelio“ ekspozicija; 
22.10. Kuriamos erdvės dvasiniams mokinių poreikiams tenkinti: 
22.10.1. koplytėlė, 
22.10.2. tikybos kabinetas. 
23. Parengtas ir plėtojamas savitas mokymo modelis, kuriant mokyklos išorinę edukacinę 

aplinką: 
23.1. Kuriamos erdvės ugdymui, sveikatingumui, laisvalaikiui, socializacijai: 
23.1.1. žaidimų aikštelės žolės danga, 
23.1.2. žaidimų aikštelės dirbtine danga, 
23.1.3. lauko gimnastikos įrenginys, 
23.1.4. lengvosios atletikos stadionas, 
23.1.5. vaikų žaidimų aikštelė; 
23.2. Kuriamos erdvės vertybinių nuostatų ugdymui, pažinimui, socializacijai: 
23.2.1. mokyklos projektas „Mūsų miestelis“: 
23.2.1.1. interjeras: Alėjos, Aikštės, Laiptai; 
23.2.1.2.  eksterjeras: Pelėdos skveras, Suolelių parkas, Ąžuolų alėja, erdvinė ekspozicija, 

natūralios edukacinės erdvės. 
23.3. Kuriamos erdvės mokinių socialiniams poreikiams tenkinti: 
23.3.1. daiktų saugojimo spintelės, 
23.3.2. dviračių stovas. 
24. Mokyklos vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos plėtojimo modelis pateiktas 3 paveiksle. 

 
 
 



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. Programa nuolat tobulinama, atsižvelgiant į švietimo politikos naujoves ir besikeičiančius 
ugdytinių poreikius ir mokyklos finansines galimybes. 

26. Programa remiamasi kuriant mokyklos strateginį ir metinius veiklos planus. 
27. Programos įgyvendinime aktyviai dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė. 
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3 pav. Edukacinės aplinkos plėtojimo modelis 
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