
TYRIMAS 

EDUKACINĖS ERDVĖS (KUR MOKOMĖS?) KINTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 
 

10 klasė. Dalyvavo 11 iš 13 (85%) mokinių 

Labiausiai patinka:  

1. Prieplauka (7 mok.) 

2. Vydūno kultūros centras (7 mok.)  

3. Pamarys (5 mok.)  

 

 

 

 

 



Labiausiai nepatinka: 

1. Kabinetas (8 mok.)  

2. Prieplaukos paplūdimys, ten kur smėlis (5 mok.)  

3. Mokyklos fojė (4 mok.)  

 

 

 

 

 

 

 



9 klasė. Dalyvavo 8 iš 11 (73%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Pamarys (7 mok.)  

2. Vydūno kultūros centras (5 mok.)  

3. Biblioteka (4 mok.)  

 

 

 

 

 

 



Labiausiai nepatinka: 

1. Mokyklos fojė (6 mok.)  

2. Mokyklos stadionas (5 mok.)  

3. Kabinetas (5 mok.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 klasė. Dalyvavo 8 iš 10 (80%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Vydūno kultūros centras (7 mok.)  

2. Biblioteka (6 mok.)  

3. Aktų salė (4 mok.)  

 

 

 

 

 

 

 



Labiausiai nepatinka: 

1. Kabinetas (6 mok.)  

2. Krepšinio aikštelė (5 mok.)  

3. Futbolo stadionas (4 mok.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 klasė. Dalyvavo 8 iš 10 (80%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Prie Didžiosios tujos (8 mok.)  

2. Vydūno kultūros centras (6 mok.)  

3. Pamarys (6 mok.)  

Labiausiai nepatinka: 

1. Muzikos kabinetas (4 mok.)  

 

 

 



2. Kabinetas ( 4 mok.)  

3. Valgykla (3 mok.)  

 

6 klasė. Dalyvavo 9 iš 9 (100%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Vydūno kultūros centras (6 mok.)  

2. Sporto salė (6 mok.)  

 

 



3. Biblioteka (5 mok.)  

 

Labiausiai nepatinka: 

1. Mokyklos stadionas (5 mok.)  

2. Pamarys (4 mok.)  

3. Prie Didžiosios tujos (3 mok.)  

 



5 klasė. Dalyvavo 8 iš 8 (100%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Sporto salė (6 mok.)   

2. Kabinetas ( 5 mok. )  

3. Biblioteka (4 mok.) / Vydūno kultūros centras (4 mok.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Labiausiai nepatinka: 

1. Pamarys (4 mok.)   

2. Tinklinio aikštė (4 mok.)   

 

3. Mokyklos stadionas (4 mok.)   

 

 

 

 

 

 

 

 



4 klasė. Dalyvavo 10 iš 14 (71%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Biblioteka (6 mok.)   

2. Mokyklos stadionas (6 mok.)  

3. Vydūno kultūros centras (6 mok.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labiausiai nepatinka: 

1. Pamarys (4 mok.)   

2. Kabinetas (4 mok.)   

3. Sporto salė (3 mok.)   

 

 

 

 

 

 



3 klasė. Dalyvavo 12 iš 13 (92%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Biblioteka (8 mok.)   

2. Prie Didžiosios tujos (8 mok.)  

3. Vydūno kultūros centras (6 mok.)   

 

 

 



Labiausiai nepatinka: 

1. Miškas (6 mok.)  

2. Mokyklos stadionas (5 mok.)   

3. Prieplauka (5 mok.)   

 

 

 



2 klasė. Dalyvavo 11 iš 13 (85%) mokinių 

Labiausiai patinka: 

1. Biblioteka (7 mok.)   

2. Prie Didžiosios tujos (5 mok.)  

3. Sporto salė (5 mok.)   

 

 



Labiausiai nepatinka: 

1. Vydūno kultūros centras (7 mok.)   

2. Tinklinio aikštė (6 mok.)  

3. Krepšinio aikštė (5 mok.)  

 

ARGUMENTAI 
Kas patinka, kodėl? 
1) KVKC - kai ten vyksta pamokos, dažniausiai būna prizų, tai skatina mokytis. Tinkama aplinka 
pamokai, tylu. Galima pamatyti ekspozicijas. 
2) Biblioteka - aplinka pritaikyta pamokoms, nebūna triukšmo, pertraukų metu yra įdomių veiklų, 
galima ne tik pamokoje dalyvauti, bet ir knygą pasiimti/grąžinti. 
3) Pamarys - grynas oras, šviesu, daug vietos. 
4) Sporto salė - daug vietos, patinka fizinės veiklos. 
5) Tuja - grynas oras, galima dirbti po tujos šakomis. 



 

Kas nepatinka, kodėl? 
1) Sporto erdvės lauke: stadionas, krepšinio, futbolo aikštelės - dažnai būna šlapia, todėl sušlampa 
ir būna nepatogu, arba per karšta, arba per šalta. 
2) Kabinetas - susiję su dabartine situacija, kad turi būti viename kabinete, atsibodusi aplinka.  
3) Pamarys - toli eiti, pavargsta, tada jau ne apie mokslus galvoja, daug pašalinių žmonių,  kurie 
blaško dėmesį. 
4) Fojė - nepatogu, tamsu, trukdo pašaliniai žmonės. 
 
Kas patinka pavienėms klasėms, kodėl? 
1) Prieplauka - grynas oras, graži aplinka. 
2) Aktų salė - daug vietos. 
3) Kabinetas - jaučiasi saugiai ir patogiai. 
4) Stadionas - daug vietos, grynas oras. 
 
Kas nepatinka pavienėms klasėms, kodėl? 
1) Prieplaukos paplūdimys - prikrenta smėlio į batus. 
2) Muzikos erdvė – „suspausta erdvė“, nejauku. 
3) Valgykla - vieta kur visos mintys sukasi tik apie maistą. 
4) Pamarys - dažnai būna arba per šalta, arba per karšta, toli eiti. 
5) Tuja - šalia būnant būna daug vabalų. 
6) Sporto salė - didelis aidas, sunku girdėti mokytoją. 
7) Prieplauka - dažnai pučia šaltas vėjas. 
8) Miškas - nejauki vieta. 
9) KVKC - mintys sukasi apie parodas, nebeina girdėti mokytojo. 
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