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EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO IR VEIKLOS PLANAS 

2020 METAMS 

 

Edukacinių erdvių kūrimo Kauno TPMC tikslas - užtikrinti mokinių kūrybingumui palankių 

edukacinių erdvių kūrimą  įtraukiant į veiklas įstaigos bendruomenę.  

 

Eil. 

Nr.  

Veiklos 

įgyvendinimo 

uždavinys 

Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpi

s 

Rezultato 

rodikliai 
Atsakingas 

1. Planingai kurti 

edukacines erdves, 

skirtas mokinių 

kūrybiškumui plėsti 

Atrinktos 

veikliausios ir 

mokinių 

kūrybiškumui 

plėtoti 

palankiausios 

edukacinės erdvės 

2020 m.  

I ketvirtis 

Patvirtintos 

2020 m. 

edukacinės 

erdvės; 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

 

Dalyvavimas 

Mokyklų 

edukacinių erdvių 

2020 metų 

konkurse 

2020 m. 

II-III 

ketvirtis 

Atliktas Kauno 

TPMC 

edukacinių 

erdvių 

įsivertinimas. 

Dalyvavimas 

savivaldybės 

lygmens 

konkurse (iki 

gegužės 15 d.) 

Dalyvavimas 

nacionalinio 

lygmens 

konkurse (iki 

rugpjūčio 14 d.) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirti 

edukacinių 

erdvių 

koordinatoriai 

2.  Ugdymo 

edukacinėse 

erdvėse metodinių 

veiklos programų 

parengimas 

Parengti veiklos 

edukacinėse 

erdvėse 

programas 

2020 m. II 

ketvirtis 

Parengtos ne 

mažiau kaip 5 

metodinės 

veiklos 

programos 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirti 

edukacinių 

erdvių 

koordinatoriai 

3.  Įstaigos muziejaus 

– „Daiktų istorijos 

kabineto“ veiklos 

pagal muziejams 

keliamus 

reikalavimus 

vykdymas 

Mokyklos 

muziejaus veiklos 

vykdymas pagal 

muziejams 

keliamus 

reikalavimus  

2020 m. II 

ketvirtis 

Patvirtinti 

mokyklos 

muziejaus 

įstatai; 

Parengta 

muziejaus 

dokumentacija 

pagal muziejams 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirtas 

edukacinės 

erdvės 

koordinatorius 



keliamus 

reikalavimus 

4.  Aprašyti objektus, 

esančius lauko 

edukacinėse 

erdvėse 

Lauko edukacinės 

erdvės objektų 

aprašų 

parengimas 

2020 m. II 

ketvirtis 

Parengtas 

riedulių 

aprašymas; 

Parengtas 

vabzdžių 

viešbučio 

aprašymas; 

Parengtas 

žaliųjų zonų 

aprašymas. 

Biologijos 

mokytoja; 

Geografijos 

mokytojas; 

Mokiniai; 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

5.  Kvalifikacijos 

kėlimas ir 

tobulinimas 

edukacinių erdvių 

kūrimo ir 

panaudojimo srityje 

Mokyklos 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

edukacinių erdvių 

kūrimo ir 

efektyvaus jų 

panaudojimo 

srityje 

Visus 

metus 

Ne mažiau kaip 

2 kvalifikacijos 

kėlimo valandos 

vidutiniškai 

tenkančios 

vienam Kauno 

TPMC 

darbuotojui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Personalas; 

Mokytojai 

6. Užtikrinti 

informacijos apie 

veiklą edukacinėse 

erdvėse sklaidą 

interneto svetainėje  

Skilties apie 

edukacinių erdvių 

veiklą Kauno 

TPMC 

tinklalapyje 

sukūrimas 

2020 m.  

I ketvirtis 

Kauno TPMC 

interneto 

svetainėje 

sukurta ir nuolat 

pildoma skiltis 

apie veiklas 

edukacinėse 

erdvėse 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirtas 

interneto 

svetainės 

administratorius 

7.  Etnokltūrinio 

kampelio įrengimas 

lauko erdvėje (V. 

Krėvės pr. 114) 

Pritaikyti namelį, 

esantį  lauko 

erdvėje (V. 

Krėvės pr. 114) 

etnokultūriniam 

kampeliui 

2020 m. 

III 

ketvirtis 

Įkurtas 

etnokultūrinis 

kampelis lauko 

erdvėje (V. 

Krėvės pr. 114) 

Šilumos 

taupymo centro 

profesijos 

mokytojai; 

Etnokultūrinio 

kampelio 

kordinatorius 

8. Organizuoti 

gerosios patirties 

sklaidą  

Respublikinės 

praktinės 

konferencijos 

organizavimas 

2020 m. II 

ketvirtis 

Suorganizuota 

respublikinė 

mokslinė-

praktinė 

konferencija 

tema „Mokyklų 

edukacinių 

erdvių kūrimas 

ir kūrybiškas 

panaudojimas 

ugdymo 

procese“. 

Direktoriaus 

įsakymu 

paskirti 

konferencijos 

organizatoriai 

_________________ 

 
 


