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 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje   

  

Gauti rezultatai  

 

 

Veiklos rodiklis  4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje     +      



ILIUSTRACIJA  

Sritis: APLINKOS : UGDYMO(SI) 

Tema: Mokymasis be sienų(3.2.)  

Veiklos rodiklis: Mokymasis ne mokykloje (3.2.1.)    

  

4 lygis  2 lygis  Vertinimo šaltiniai  Vertinimo 

metodai  

Dokumentuose atsispindi 

mokinių pažinimo, lavinimosi 

ir saviraiškos poreikių 

tenkinimas. 

 Dauguma mokytojų sudaro 

sąlygas mokiniams dirbti 

įvairiose aplinkose. 100 % 

mokytojų žino  erdvių 

edukacines galimybes ir 

išradingai pritaiko mokyklos 

teritoriją ugdymui(si). 

Mokyklos teritorijos 

sutvarkymas pilnai užtikrina 

kokybišką ugdymą ne 

mokykloje. 90 % mokytojų 

domisi mokymo(si) 

galimybėmis ne mokykloje ir 

organizuoja realaus pasaulio 

pažinimu pagrįstą ugdymą. 

Dokumentuose ne pilnai 

atsispindi mokinių pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas. 

40 % mokytojų sudaro 

sąlygas mokiniams dirbti 

įvairiose aplinkose. 30 % 

mokytojų žino  erdvių 

edukacines galimybes ir 

išradingai pritaiko mokyklos 

teritoriją ugdymui(si). 

Mokyklos teritorijos 

sutvarkymas nepakankamai 

užtikrina kokybišką ugdymą 

ne mokykloje. 35 % 

mokytojų domisi 

mokymo(si) galimybėmis ne 

mokykloje ir organizuoja 

realaus pasaulio pažinimu 

pagrįstą ugdymą.   

  

Mokyklos metinis 

veiklos planas ir jo 

ataskaita, mokyklos 

strateginis planas, 

ilgalaikiai klasės 

planai, pradinių 

klasių, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo metodinių 

grupių veiklos 

planai, anketos 

mokytojams ir 

mokiniams.  

 

 

 

 

 

Dokumentų 

ir anketų 

analizė.  

  

Veiklos rodiklio „Mokymasis ne mokykloje“ (3.2.1.)   

  

Tikslas: išanalizuoti mokytojų gebėjimą organizuoti ugdymą įvairiose aplinkose motyvuojant 

mokinius mokytis.  

Dalyviai: mokytojai, 2-4 klasių mokiniai.  

  

Dokumentų analizė:  

  

     Atlikus Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ 2017-2019 metų strateginio veiklos plano ir kitų 

2018-2019 m. m. mokyklos dokumentų analizę, galima daryti išvadas, kad:  

1. 2017-2019 m. mokyklos strateginio veiklos plano tikslas - kokybiškas švietimo paslaugų teikimas,  

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes ir poreikius, sudarant palankias, saugias ugdymosi 

sąlygas. Vienas iš šio tikslo įgyvendinimo uždavinių - tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos 

poreikius. 

2. 2018-2019 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo plane skiriama ne mažiau kaip 30 pamokų 



per mokslo metus pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, socialinei, projektinei veiklai. Ši veikla 

organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Lankomi muziejai, istorijos, gamtos, 

geografijos, kultūros paminklai, teatrai. Vykdomos ekskursijos, išvykos, kraštotyrinė veikla, lankomi 

spektakliai, parodos. 

3. 2019 m. mokyklos veiklos plane numatyti uždaviniai - tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius, ugdant mokinių patriotinius jausmus bei pilietinę atsakomybę bei užtikrinti 

sveiką ir saugią mokymosi aplinką. 

4. Kūno kultūros pamokos šiltuoju metų laiku vedamos Sporto centro lauko sporto aikštyne arba 

mokyklos lauko aikštelėse. Šaltuoju periodu – VšĮ „Lazdijų sporto centras“ salėje, Lazdijų M. 

Gustaičio gimnazijos sporto salėje. Šokio užsiėmimai  vykdomi mokyklos salėje ir VšĮ „Lazdijų  

sporto centras“ salėje. 

5. 2018-2019 m. m. renginių plane numatyta Olimpinė judėjimo diena vyko Lazdijų miesto parke. 

Mokyklos-darželio aikštelėse vyko judriosios pertraukos, sporto, Užgavėnių šventės, Europos 

judėjimo savaitė ,,Beactive – judėk šokio ritmu“, Žemės dienos minėjimas. Kalėdiniai, Velykiniai 

sveikinimai seneliams VšĮ ,,Lazdijų socialinių paslaugų centre“.  

6. Pedagogų vykdomos pamokos ir veiklos  netradicinėse aplinkose (priedai Nr.1, Nr.2).    

7. Organizuota Respublikinė praktinė konferencija - metodų mugė - „Žaidimų laboratorija“. 

8. 2018-2019 m. m. mokykla-darželis vykdė sveikatingumo ,,Sveiki kregždžiukai“, vaikų ir paauglių 

nusikalstamumo prevencijos ,,Kregždutės vaikai“ programas, dalyvavo Lazdijų r. Varnėnų kaimo 

bendruomenės projekte ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“, bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos Seinų 

lietuvių ,,Žiburio“ mokykla buvo vykdomas  projektas ,,Pasakyk pasauliui labas“, organizuota vaikų 

vasaros poilsio stovykla. Šių projektų ir programų veiklos organizuotos įvairiose netradicinėse 

aplinkose.  

 

Mokinių anketų analizė: 

    Apklausoje dalyvavo 81 2-4 klasių mokinys. Atlikus išsamią mokinių anketų analizę apie mokymąsi 

ne mokykloje, sužinojome:  

1. Kur vykta pamokos ne mokykloje? 

• muziejuose – 95 %; 

• mokyklos kieme – 90 %; 

• gamtoje – 75 %; 

• tėvų darbovietėje – 59 %; 

• bibliotekoje – 73 %; 

• kultūros įstaigose – 72 %; 

• sporto centre – 75 %; 



• kita – 80 %. 

2. Ar į mokyklą atvyksta svečiai, kurie veda edukacines veiklas? 

• Taip – 99 %; 

• Ne – 1% . 

 

3. Kokios veiklos vyksta mokyklos kieme? 

• Kūno kultūros pamokos – 100 % 

• Dailės ir technologijos pamokos  – 56 % 

• Pasaulio pažinimo pamokos, tyrinėjimai, stebėjimai – 88 %  

• Kitos veiklos (žaidimai, pratybos, saugaus eismo pamokos, šventės ir kt.) – 100 % 

  

4. Kur norėtų, kad vyktų pamokos? 

  Mokiniai norėtų, kad pamokos vyktų bibliotekoje, muziejuje, kino teatre, baseine, gamtoje,  

kompiuterių klasėje, laboratorijose, lėktuve, parduotuvėje, žirgyne, universitete.  

 

   Mokytojų anketų analizė: 

 

        Atlikus išsamią mokytojų anketų analizę apie ugdymosi aplinkas, mokymąsi be sienų, 

sužinojome, kad: 

• 85 % mokytojų organizuoja ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose. 15 % mokytojų 

neorganizuoja, nes pasak jų dirba tik su keletu mokinių, per trumpas pratybų laikas. 

• Dauguma pedagogų atsakė, kad ugdymą ne mokykloje organizuoja bibliotekoje, 

muziejuose, VšĮ „Lazdijų sporto centras“ salėje ir aikštyne, Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos sporto 

salėje, mokyklos-darželio kieme, gamtoje, klasės mokinių tėvų darbovietėse. Keletas pedagogų 

paminėjo Seinų Žiburio mokyklą (PL), Rudaminos amatų centrą, kino teatrą, Marijampolės pieno 

konservų gamyklą, Metelių regioninį parką.  

• Respondentų nuomone ugdymas ne mokykloje organizuojamas atsižvelgiant į metų laiką, 

užsiėmimų temas, tikslus, uždavinius, ugdytinių amžių. 

•   Į klausimą ,,Kokius edukacinius užsiėmimus organizuojate ne mokykloje?“ daugelis 

apklaustųjų paminėjo pažintines išvykas, ekskursijas, pamokas, stebėjimus, tyrinėjimus gamtoje, 

judriąsias veiklas, šventes, susitikimus.  

• Į klausimą ,,Kokių edukacinių erdvių pageidautumėte mokyklos teritorijoje?“ pedagogai 

atsakė, kad norėtų: 

• ,,Lauko klasės“, kuri būtų apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus; 

• erdvių tyrinėjimams; 

• sveikatingumo takelių; 

• sporto aikštyno įrengimo; 



• multisensorinės aplinkos; 

• relaksacinės aplinkos; 

• Tomatis terapijos įrangos; 

• scenos su stogeliu pasirodymams. 

 

Išvados:  

• dokumentuose atsispindi mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas; 

• 85 % mokytojų žino erdvių edukacines galimybes ir geba išradingai pritaikyti ugdymui (si).  

• 85 % mokytojų organizuoja realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą; 

• mokyklos teritorijos sutvarkymas iš dalies užtikrina kokybišką ugdymą ne mokykloje; 

• dalis bandymų, tyrinėjimų vyksta mokyklos teritorijoje, dalis vyksta už mokyklos teritorijos  

ribų;  

• dauguma mokinių teigia, kad vyksta pamokos ne klasėse, o įvairiose netradicinėse  

aplinkose. Pamokas, veiklas veda atvykę į klasę svečiai; 

• dažniausiai mokyklos kieme vyksta kūno kultūros, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų  

pamoko, tyrinėjimai, stebėjimai; 

• mokiniai norėtų, kad pamokos vyktų bibliotekoje, muziejuje, kino teatre, baseine, gamtoje,  

kompiuterių klasėje, laboratorijose, lėktuve, parduotuvėje, žirgyne, universitete. 

  

Rekomendacijos:  

• siekti, kad visi pedagogai atrastų galimybes, būdus ir organizuotų ugdymą(si) ne  

mokykloje; 

• įrengti “Lauko klasę” bei įvairias sportui skirtas aikšteles. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

Pamokos netradicinėje aplinkoje 

(2018-2019 m. m. I pusmetis) 

Eil. 

Nr. Klasė 

Mokomasis 

dalykas 

Pamokos 

vedimo 

laikas 

Pamokos tema Pamokos vieta 

1. 3b 
Pasaulio 

pažinimas 

Rugsėjo 

mėn. 

Ar visų augalų stiebai 

sumedėję? 
Mokyklos kiemas 

2. 2 
Dailė ir 

technologijos 

Rugsėjo 

mėn. 
Dovana - tapyba ant akmenuko. Mokyklos kiemas 

3. 3a 
Pasaulio 

pažinimas 

Spalio 

mėn. 

Iškiliosios Lietuvos  

asmenybės.  

Marijampolės 

Rygiškių Jono 

gimnazijos 

muziejus 

4. 3b 
Dailė ir 

technologijos 

Spalio 

mėn. 
Linijų ir dėmių formos Mokyklos kiemas 

5. 1 b 
Pasaulio 

pažinimas 

Spalio 

mėn. 

,,Pasibičiuliaukim" . Edukacija 

apie bites, medų. 

Alytaus kaimo 

turizmo sodyba 

,,Avilys‘‘ 

6. 2 
Pasaulio 

pažinimas 

Spalio 

mėn. 
Pavadiname medžius vardu. Miesto parkas 

7. 1 a 
Pasaulio 

pažinimas 

Spalio 

mėn. 
"Kas nudažo medžių lapus?" Mokyklos kiemas 

8. 3a 
Pasaulio 

pažinimas 

Spalio 

mėn. 

Pažintis su maisto gamybos 

įmonėmis 

Marijampolės 

pieno konservų 

fabrikas 

9. 3a 
Pasaulio 

pažinimas 

Spalio 

mėn. 
Tautos dvasia 

Marijampolės 

kraštotyros 

muziejus 

10. 3b 
Dailė ir 

technologijos 

Lapkričio 

mėn. 
Lipdymas iš molio 

Rudaminos amatų 

centras 

11. 3b 
Dailė ir 

technologijos 

Lapkričio 

mėn. 
Maisto gaminimas 

Rudaminos amatų 

centras 

12. 3a Kūno kultūra 
Lapkričio 

mėn. 
Mokymo plaukti pamokos 

Alytaus sporto ir 

rekreacijos centras 

13. 3b Kūno kultūra 
Lapkričio 

mėn. 
Plaukimo mokymas  

Alytaus šv. 

Benedikto 

gimnazija 

14. 1 a 
Dailė ir 

technologijos 

Lapkričio 

mėn. 

Senieji amatai. Kūčiukų 

kepimas.  Žaisliukų iš molio 

gaminimas 

Rudaminos amatų 

centras 

15. 4 
Pasaulio 

pažinimas 

Lapkričio 

mėn. 
Duonos kelias 

Alytaus rajonas,  

Alovė 



16. 1 b 
Dailė ir 

technologijos 

Gruodžio 

mėn. 

Senieji amatai. Lipdymas iš 

molio. Kūčiukų kepimas. 

Rudaminos amatų 

centras 

17. 3b 

Lietuvių kalba 

Pasaulio 

pažinimas 

Gruodžio 

mėn. 

Drama. Aktorius. Vaidmuo. 

Kas vyksta teatre? 

Alytaus lėlių 

teatras ,,Aitvaras‘‘ 

18. 3a Kūno kultūra 
Gruodžio 

mėn. 
Kiokušin karatė treniruotė  

Kauno sporto 

klubas 

19. 3a Lietuvių kalba 
Gruodžio 

mėn. 

Spektaklio žiūrėjimas. 

Kritiškas žvilgsnis į teatro 

produkciją. Teatrinės raiškos 

gerinimas. 

Alytaus lėlių 

teatras ,,Aitvaras‘‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Priedas Nr.2 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių  

veikos netradicinėje aplinkoje 

 

Eilės 

Nr. 
Grupė Veiklos tema Veiklos laikas Veiklos vieta 

1 3 ,,Nykštukų" 

grupė 

Ekologinio – kūrybinio projekto ,,Žemę 

puošia gėlių žiedai“,  akcija ,,Padėk 

žemelei“ organizavimas ir vykdymas. 

2018-2019 m. 

m. 

Mokyklos-

darželio 

kieme 

2 3 ,,Nykštukų" 

grupė 

Respublikos lopšelių-darželių 

asociacijos ,,Kregždutė‘ projekto 

,,Susipažinkime tai mano gimtinė“ 

vykdymas. 

2018-2019 m. 

m. 

Ekskursija į 

Rudaminos 

piliakalnį 

3. 3 ,,Nykštukų" 

grupė  

Dalyvavimas Respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų bendruomenių 

gamtosauginiame projekte 

(parodoje) ,,Mūsų mažieji 

sparnuotieji draugai“. 

2019-01-23 Lazdijų 

miesto parkas 

5. 3 ,,Nykštukų" 

grupė 

Europos dienos minėjimas. 2019-05-10 Mokyklos-

darželio 

,,Kregždutė“ 

kieme 

6. 3 ,,Nykštukų" 

grupė 

Tarptautinis projektas „Kamuolio diena 

2019“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

2019-05-15 Mokyklos-

darželio 

,,Kregždutė“ 

kieme 

7. 3 ,,Nykštukų" 

grupė 

Tarptautinei žavėjimosi augalais dienai 

paminėti renginys „Padovanok 

darželiui gėlę“. 

2019-05-17 Mokyklos-

darželio 

,,Kregždutė“ 

kieme 

8. 3 ,,Nykštukų" 

grupė 

 

Sportinė pramoga. Renginys su tėvais 

darželio kieme „Gera mums visiems 

kartu‘. 

2019-05-24 Mokyklos-

darželio 

,,Kregždutė“ 

kieme 

9. 4 „Drugelių“ 

grupė 

Kūčiukų kepimo edukacija 2018-12  Rudaminos 

tradicinių 

amatų centras 

12. 4 „Drugelių“ 

grupė 

„Kakės Makės dantukai“ 2019-02 Lazdijų 

Biblioteka  

13. 4 „Drugelių“ 

grupė 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas 2019-03 Lazdijų 

sporto 

centras 



14. 4 „Drugelių“ 

grupė 

„Kūno kultūra lauke“ 2018-09/10 

2019-04/05 

Lazdijų 

sporto centro 

aikštynas 

15. 4 „Drugelių“ 

grupė 

„Raganė – vaikų teatrų šventė“ 2019-04 „Lietuvių 

namuose“. 

Seinai, 

Lenkijos 

Respublika 

16. 4 „Drugelių“ 

grupė 

„Kalėdų Senelio turnyras“ 2018-12 Seinų 

„Žiburio“ 

mokykla, 

Lenkijos 

Respublika 

17. 4 „Drugelių 

grupė“ 

„Olimpinis“ bėgimas 2019-09 Lazdijų 

miesto parkas 

18. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

,,Kaip Kakė Makė nenorėjo valyti 

dantukų“ 

2018-10 Lazdijų 

miesto 

viešoji 

biblioteka 

19. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

„Rudens MANDALA“ 2018-10 Mokyklos-

darželio 

kiemas 

20. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

,,Lietuvos mažųjų žaidynės II etapas‘‘    2019-03 Lazdijų 

sporto 

centras 

21. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

Išvyka su vaikais į Lenkijos 

Respubliką, Seinų ,,Žiburio‘‘ mokyklą. 

Tarptautinio projekto „Pasakyk 

pasauliui labas“ 

renginys Lenkijos Respublikoje. 

2019-05 Seinų 

,,Žiburio“  

mokykla 

22. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

Išvyka į Lenkijos respubliką į XXVII 

vaikų teatrų festivalį "Raganė‘‘ su   

spektakliuku ,,Paslėpti pėdsakai‘‘. 

2019-03 ,,Lietuvių 

namuose“ 

,Seinai 

23. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

‚,Kalėdų Senelio turnyras‘‘ 2018-12 Seinų ‚, 

Žiburio“ 

mokykla 

24. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

,,Kūno kultūra kieme“  2018-09/10 

2019-04/05 

Lazdijų 

sporto centro 

aikštynas 

25. 5 ,,Katinukų" 

grupė 

,,Aš, tėtis ir mama - mes sportuojame 

drauge“. 

 

2019-04 Mokyklos- 

darželio 

,,Kregždutės“ 

kiemas 

26. 5 ,,Katinukų“ 

grupė 

Olimpinis bėgimas 2018-09 Lazdijų 

miesto parkas 



27. 5 ,,Katinukų“ 

grupė 

,,Mes dailininkai“ 2019-01 Mokyklos- 

darželio 

,,Kregždutės“ 

kiemas 

28. 6 ,,Boružiukų" 

grupė 

,,Kaip Kakė Makė nenorėjo valyti 

dantukų?“ 

2018-10 . Lazdijų 

miesto 

viešoji 

biblioteka 

29. 6 ,,Boružiukų" 

grupė 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ 2019-03 M.Gustaičio 

gimnazijos 

salė.  

30. 6 ,,Boružiukų" 

grupė 

Europos olimpinio judėjimo diena 2018-10-10 Lazdijų 

miesto 

parkas. 

31.  6 ,,Boružiukų" 

grupė 

Anapilin išėjusių pagerbimas 2018-10-31 Lazdijų 

miesto 

kapinės. 

32. 6 ,,Boružiukų" 

grupė 

Edukacinė veikla „Velykų rytą Lelija 

pražydo“ 

2019-04-18 Lazdijų 

krašto 

muziejus. 

33. 6 ,,Boružiukų" 

grupė 

Sportinė pramoga „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

2019-04-16 Sporto 

mokyklos 

aikštynas. 

34. 7 ,,Bitučių" 

grupė 

Edukacinė veikla 

„Rudens išskirtinuma“ 

2019-09-19 M. Gustaičio 

gimnazijos 

parke 

35. 

 

7 ,,Bitučių" 

grupė 

Tema ,,Vandens lašelis“ 2019-10-18 Įstaiga UAB 

Lazdijų 

vanduo 

36. 7 ,,Bitučių" 

grupė 

Tema „Gyvybė“ 2019-11-09 Kauno T. 

Ivanausko 

zoologijos 

muziejus 

37. 7 ,,Bitučių" 

 grupė 

Tema ,,Mano knygelės“ 2019-12-07 Lazdijų vaikų 

biblioteka 

38. 8 ,,Pelėdžiukų" 

grupė 

Pažintinis užsiėmimas „Medis ar 

krūmas“ 

2018-09 M. Gustaičio 

gimnazijos 

parke. 

39. 8 ,,Pelėdžiukų" 

grupė 

Kūno kultūra „Ar greitai bėgu?“ 2018-10 Lazdijų 

miesto parke. 

40. 8 ,,Pelėdžiukų" 

grupė 

Pažintinis užsiėmimas „Žvakių 

liejimas“ 

2018-11 Lazdijų 

krašto 

muziejus.  



 

 

 

 

41. 8 ,,Pelėdžiukų" 

grupė 

Pažintinis užsiėmimas „Kieno čia 

lapas?“ 

2018-12 Mokyklos-

darželio  

kieme. 

42. 2 ,,Kiškučių“ 

grupė 

,,Aš saugus, kai žinau“. 2019-02 Žaidimų 

aikštelės 

įrenginiai 

43. 2 ,,Kiškučių“ 

grupė 

,,Aš kūrėjas, aš galiu‘. 2018-10 Mokyklos-

darželio 

teritorija 

44.  2 ,,Kiškučių“ 

grupė 

,,Aš ir technika“. 2018-09 Žaidimų 

aikštelės 

smėlio dėžės 

45. 2 ,,Kiškučių“ 

grupė 

,,Žiemojantys paukščiai“. 2018-12 Mokyklos-

darželio 

teritorijoje 


