
LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJA

ŠVIETIMO SEKCIJA

M U Z I E J Ų
E D U K A C I N Ė S 
P R O G R A M O S 

Teorija, praktika
2 0 1 5



UDK 371.3:069

              Mu-184

Leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant Lietuvos muziejų 
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02 Muziejų edukacinės programos

Edukacinės programos rengimas yra savotiškas iššūkis, rei-
kalaujantis ne tik pedagoginių, bet ir analitinių bei psicho-
loginių gebėjimų. Juk užsiėmimai kuriami muziejaus lanky-
tojams, todėl turi pateisinti jų lūkesčius. Dėl šios priežasties 
būtina atsižvelgti į auditorijos poreikius, kurie laiko tėkmėje 
tampa vis sunkiau patenkinami. Kuriant edukacines progra-
mas nebepakanka remtis tradiciniais metodais – teorine me-
džiaga bei už plačios stiklo plokštės saugomais eksponatais. 
Šiandien būtina sudaryti tokias pažinimo ar veiklos sąlygas, 
kad muziejaus lankytojas būtų ne pasyvus klausytojas ar žiū-
rovas, bet aktyvus proceso dalyvis. 

Suprantama, kad muziejininkai, kuriantys ir vykdantys eduka-
cines veiklas, taip pat nuolatos mokosi ir atsižvelgia į minėtus 
pokyčius. Kartais trūksta pedagoginės patirties, susiduriame 
su metodologinėmis problemomis. Jas aptariame, įvertina-
me ir koreguojame naują edukacinę programą, nemokamai 
pristatydami ją eksperimentinei grupei. Turime suvokti lan-
kytojų grupių skirtumus, atsižvelgdami į jų amžių. Privalome 
išmanyti vaiko psichologiją, poreikius bei pomėgius, kad 
galėtume skatinti jų motyvaciją, domėjimąsi, o programa 
būtų efektyvi. Veiklų sukūrimas dar negarantuoja edukaci-
nio proceso veiksmingumo. Todėl būtina atsakyti į esminį 
klausimą: kokie metodai, formos ir būdai padeda sėkmingai 
įgyvendinti edukacines veiklas? Vytauto Didžiojo karo muzie-

juje vykdomos edukacinės programos pasižymi mokomuoju, 
pažintiniu, o ne žaidybiniu turiniu. Naudojami tik žaidybiniai 
elementai. Užsienio muziejų praktikoje galima pastebėti 
daugiau spontaniškumo, situacinių žaidimų, „performansų“. 
Gal tai labiau skatina kūrybiškumą, o gal paviršutiniškumą? 
Kuris metodas geresnis? 

Manome, kad edukacinių užsiėmimų nereikėtų perkrauti 
technologijomis ir didaktika. Nors gyvename technologijų 
amžiuje, dauguma lankytojų mėgsta klasikines ekspozicijas, 
tikrus eksponatus, o ne kopijas. Žinoma, muziejuje įdomu 
rasti daug papildomos informacijos terminaluose, žaisti in-
teraktyvius žaidimus, naudotis išmaniosiomis programėlė-
mis. Bet edukacinėje programoje grįžtame prie autentikos, 
norime prisiliesti prie tikrųjų vertybių. Programos turi būti 
nenuobodžios, interaktyvios, bet technologijų gausa netu-
rėtų užgožti autentiškumo, istoriškumo pojūčių. Žinoma, 
neužtenka tiesiog suteikti galimybę lankytojui paimti ekspo-
natą į rankas. Atrodytų, kad pačiupinėti tikrus ginklus bene 
kiekvienam berniukui ar vyrui yra įdomu. Prisiliesti prie senų, 
originalių eksponatų (šiuo atveju – ginklų) niekada neatsisa-
ko pavieniai lankytojai arba neorganizuotos grupės. Tačiau 
į muziejų atvykus moksleivių grupei neretai pastebime, kad 
kai kurie paaugliai išreiškia neigiamą požiūrį, būna vangūs, 
demonstratyviai neaktyvūs. Stebėtina, bet ginklus arba kitas 

SĖKMINGA EDUKACINĖ VEIKLA: 
ESAMI IR BŪSIMI IŠŠŪKIAI
Vilija SAPJANSKIENĖ, Vytauto Didžiojo karo muziejus
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edukacines priemones mieliau į rankas ima mergaitės – jos 
drąsesnės edukacinių programų dalyvės. 

Jaunesniojo amžiaus mokiniai ilgą laiką buvo dažniausi edu-
kacinių veiklų dalyviai ir sudarė didžiausią lankytojų dalį. 
Paskutiniais metais pastebėjome, kad ir vyresnieji mokiniai 
ėmė dažniau lankytis muziejuje ir pirmenybę skirti edukaci-
nei programai, o ne ekskursijai. Ypač populiari tapo progra-
ma „Šaltasis karas“. Kas lėmė jos populiarumą? Galbūt šių 
dienų pasaulio politikos aktualijos (informacinis karas, gin-
kluoti išpuoliai), galbūt pačios edukacinės programos pasi-
rinkta forma (daug to meto filmuotos medžiagos, muzikos, 
reklaminės propagandos pavyzdžių) ir įdomios užduotys (su-
dėti šovinius į šautuvo dėtuvę, žaisti propagandinę dvikovą 
tarp komandų)? Kaip bebūtų, į edukacinės veiklos rezultatus 
atsižvelgti yra būtina – galima išsiaiškinti palankumo jai prie-
žastis atlikus lankytojų sociologinę apklausą.

Manytina, kad sėkmingai edukacinei veiklai vykdyti svarbu 
turėti atskirą erdvę. Dėl užsitęsusių rekonstrukcijos darbų 
Karo muziejus neturi nuolatinės, tam skirtos edukacinės kla-
sės, todėl užsiėmimai vyksta ekspozicijose, parodų salėse. 
Nors lankytojai dar nesiskundė ir veikiausiai nejaučia dides-
nio diskomforto, bet specifinės erdvės trūkumas apsunkina 
darbą patiems edukacijų vedėjams. Prieš kiekvieną užsiėmi-
mą reikia paruošti patalpą, atnešti priemones, kurios laiko-
mos įvairiose vietose (saugyklose, kabinetuose, muziejaus 
užkaboriuose). Norėtųsi specialių baldų, daugiau edukacinių 
priemonių, pagalbinės medžiagos ir tam tikros ramios aplin-
kos, kurioje edukacijų dalyviai galėtų maksimaliai sukoncen-
truoti savo dėmesį į užsiėmimą. 

Džiaugiamės, kad lankytojai gali rinktis iš įvairių, skirtingus 
laikotarpius atspindinčių edukacinių programų. Kokią pro-
gramą užsisakyti, dažniausiai sprendžia pats mokytojas, at-
sižvelgdamas į mokiniams aktualią temą. Kartais jis tariasi su 
mokiniais. Neretai ir pats mokytojas yra aktyvus programų 
dalyvis, domisi muziejaus naujovėmis, nuoširdžiai dėkoja už 
programas, gerai praleistą laiką muziejuje, malonų bendravi-
mą. Tačiau labai gaila, kad kartais trūksta lydinčiojo mokytojo 
suinteresuotumo ir aktyvumo, jaučiamas akivaizdus išanksti-
nis skeptiškas nusistatymas, kartais – visiškas abejingumas, 
kuomet mokytojas nusišalina nuo užsiėmimo ar netgi garsiai 
kalbasi telefonu, trukdydamas edukacijos vedėjui dirbti. Ma-
nome, kad šiandien jungtys tarp mokyklų ir muziejų yra per-
nelyg trapios. Muziejų lankymo įtraukimas į bendrojo lavini-
mo mokyklų programą tapo savotiška muziejininko svajone. 
Išplėtus šiuos ryšius būtų juntama abipusė nauda, lengviau 
randamas abiem pusėms naudingas veiklos algoritmas.

Įprasta teigti, kad mokytis ne vėlu niekada – šis procesas 
vyksta per visą gyvenimą, todėl į muziejaus edukacines 
programas būtina įtraukti ne tik moksleivius, bet ir kitas 
lankytojų grupes: šeimas, bendruomenių atstovus, karybos 
istorijos mylėtojus, neįgaliuosius bei tautines mažumas, pri-
statant Lietuvos praeitį ir dabartį iš daugiakultūriškumo ir 
įvairiapusiškumo perspektyvos. Per mažai dėmesio skiriama 
pagyvenusiems žmonėms ir senjorams – darbas su jais taip 
pat reikalauja tam tikros specifikos, andragoginės (darbo su 
suaugusiaisiais) kompetencijos rengiant suaugusiems pro-
gramas bei veiksmingo bendravimo su šia auditorija taiky-
mo. Gerai, kad muziejų darbuotojai vis dažniau turi galimy-
bės įgyti įgūdžių specialiuose mokymuose, kursuose. Nors 
dauguma muziejų deklaruoja dirbantys su minėtų skirtingų 
amžiaus grupių lankytojais, manome, kad tai vis dar nėra pa-
kankamai išplėtota. Mūsų siekiamybė, kad muziejų lankyto-
jai, nepaisant jų amžiaus ar požiūrio skirtumų, čia galėtų rasti 
patrauklias, o sykiu ir edukacine prasme naudingas laisvalai-
kio praleidimo formas.

Žinoma, ateityje mūsų laukia ne tik anksčiau apibūdinti, bet ir 
nauji iššūkiai. Šių metų birželio mėn. Berlyne vykusioje tarp-
tautinėje konferencijoje „We are museums“ buvo kalbama 
apie edukacinės veiklos problemas, kurios dar kol kas nėra 
itin aktualios Lietuvai, tačiau padėtis netolimoje ateityje gali 
keistis. Tai darbas su imigrantų grupėmis, svetimšalių inte-
gravimasis į šalies gyvenimą, mūsų vykdomos kultūrinės vei-
klos pritaikymas šiems žmonėms. Juolab kad ir užsieniečiams 
rengiamų užsiėmimų skaičius kasmet didėja. Įdomu tai, kad, 
pavyzdžiui, Versalio muziejuje jau rengiamos įvairios nuoro-
dos bei etiketės kinų kalba. Šią kalbą vartojantys asmenys 
sudaro didelę lankytojų dalį, todėl ir internetinė svetainė jau 
pritaikyta jiems. Tai rodo, kad mūsų kolegos užsienyje geba 
puikiai prisitaikyti prie laikmečio iššūkių. To norėtųsi linkėti 
ir mums.

3.
Edukacinės programos „Šaltasis karas“ 

Vytauto Didžiojo karo muziejuje fragmentas.
Artūro Užgalio nuotr.

1.
Edukacinė programa „Jaunasis karvedys“ Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje. Artūro Užgalio nuotr. 
2.
Edukacinę programą „Šaltasis karas“ veda Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus vyr. muziejininkas Justas 
Motijauskas. Artūro Užgalio nuotr.
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NAUJOS GALIMYBĖS MUZIEJAMS ĮGYVENDINTI 
NEFORMALIOJO VAIKŲ UGDYMO PROGRAMAS 
Asta MORKŪNIENĖ, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje yra teigia-
ma, kad „yra būtina skatinti mokymosi visą gyvenimą paslau-
gų kokybę bei įvairovę, kurti lanksčią prieinamumo sistemą, 
stiprinti kultūros įstaigų galimybes teikti švietimo paslaugas“  
<...>  „į neformalųjį švietimą menkai įtraukiami arba neįsitrau-
kia muziejai, bibliotekos, kitos kultūros, meno įstaigos ir kiti 
potencialūs neformaliojo švietimo teikėjai, pernelyg menkas 
dėmesys kreipiamas į esamų ir potencialių neformaliojo švie-
timo teikėjų pedagoginę kvalifikaciją“. 

Valstybės tikslinių lėšų skyrimas neformaliajam vaikų švieti-
mui šių metų spalio-gruodžio mėnesiais leidžia džiaugtis pir-
maisiais  matomais rezultatais: padaugėjo į nuoseklias ugdo-
mąsias veiklas įsitraukusių vaikų skaičius, veiklos vykdomos 
arčiau vaikų gyvenamosios vietos, daugiau galimybių atsira-
do vaikams, gyvenantiems kaimiškosiose teritorijose, dauge-
liu atveju tėvams sumažėjo mokestis už vaikų ugdymą, vai-
kai nevaržomai gali lankyti veiklas ne tik toje savivaldybėje, 
kurioje jie gyvena, ir pan. Ypač džiaugiamasi padidėjusia vai-
kams siūlomų veiklų įvairove. Vaikai galėjo rinktis jodinėjimą 
žirgais, robotikos užsiėmimus, skautų, jaunųjų šaulių veiklas 
ir daugybę kitų. Taigi žiūrint šalies mastu turime per 2000 
naujų neformaliojo vaikų ugdymo programų, kurias įgyven-
dina daugiau nei 954 neformaliojo vaikų švietimo teikėjai. Į 
veiklas įtraukta per 60 tūkstančių vaikų.

Visuomenėje daug susidomėjimo sukėlęs naujasis neforma-
liojo vaikų švietimo finansavimo modelis, vadinamas nefor-
maliojo vaikų švietimo krepšeliu, sudarė galimybes gaunant 
tikslines  lėšas ugdomąsias programas rengti ir įgyvendinti 
ne tik biudžetinėms švietimo įstaigoms, bet ir kitiems nefor-
maliojo švietimo teikėjams. Programas įgyvendina laisvieji 
mokytojai, asociacijos, viešosios įstaigos, biudžetinės kultū-
ros, sporto, švietimo  ir kitos įstaigos. 

Remiantis Atviros informavimo konsultavimo orientavimo 
sistemos (AIKOS) duomenimis, 13 neformaliojo vaikų švie-
timo programų rengė ir įgyvendina muziejai. Matant visą 
muziejų tinklą ir įvairovę Lietuvoje, drįsčiau teigti, kad mu-
ziejai nebuvo labai aktyvūs. Kokios to priežastys, šiandieną 
atsakyti dar anksti, reikėtų klausti pačių muziejų darbuotojų. 

Galėčiau tik spėlioti, kad pritrūko laiko, informacijos, sunku 
buvo susiorientuoti reikalavimuose.

Kodėl verta muziejams drąsiau imsis rengti ir įgyvendinti 
neformaliojo vaikų ugdymo programas? Esu įsitikinusi, kad 
muziejai turi didžiulį potencialą. Vaikus žavi ne tik naujos 
ugdymo erdvės, formos, galimybės eksperimentuoti, pažin-
ti pasaulį jį tyrinėjant, bet ir įdomūs, juos sudominantys, ki-
tokie nei „tikrieji mokytojai“ ugdytojai. Muziejams tai puiki 
galimybė dar labiau praturtinti jau turimas programas, giliau 
ir nuosekliau ugdyti vaikų vertybines nuostatas, daryti įtakąį 
savigarbai formuotis, reprezentuoti krašto istoriją ir kultūrą, 
propaguoti kultūros paveldą ir pan. 

Kalbėdami apie muziejų edukacines veiklas vaikams dažnai 
esame linkę viską pavadinti tiesiog edukacinėmis programo-
mis, kai tuo tarpu pažvelgus atidžiau, būtų tikslinga išskirti 
net keletą veiklos formų. Pateikiu savo įžvalgas apie muziejų 
ir mokyklų bendradarbiavimo galimą veiklų įvairovę.

Reikėtų atkreipti visų dėmesį į tai, kad neformaliojo vaikų 
švietimo krepšelis  skiriamas tik neformaliojo vaikų ugdymo 
programoms, parengtoms pagal nustatytus reikalavimus. 
Ekskursijos, šventės, akcijos yra galimos tik kaip programos 
dalis, bet ne pagrindinis tikslas. 

Pabaigai norėčiau labai padrąsinti muziejų darbuotojus akty-
viau dalyvauti rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo 
programas, kurioms skiriamas tikslinis neformaliojo vaikų 
švietimo finansavimas, kitaip sakant, neformaliojo vaikų 
švietimo krepšelis. Daugiau informacijos apie reikalavimus 
programų teikėjams ir programų rengimui bei įgyvendinimui 
galite rasti adresu: http://www.upc.smm.lt/ugdymas/nefor-
malusis/krepselis.php 

Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus dar-
buotojai mielai Jus pakonsultuos ir atsakys į Jums rūpimus 
klausimus. Kviečiame bendradarbiauti. 

01_
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KELIAM BURIAS! JAU IR MUZIEJAI GALI BŪTI 
NEFORMALIOJO UGDYMO TEIKĖJAI 

MUZIEJUS BE SIENŲ
Nacionaliniame Švietimo įstatyme įvardinta neformaliojo vai-
kų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi 
ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuome-
nės nariais. 

Lietuvos jūrų muziejus, vykdydamas savo pareigą visuome-
nei, – skleisti žinias apie saugomas materialines ir dvasines 
kultūros vertybes bei gamtos objektus, aktyviai vykdo edu-
kacinę neformaliojo švietimo veiklą. 

Per pastaruosius penkerius metus Lietuvos jūrų muziejus, 
pirmasis muziejus Lietuvoje, parengė ir įgyvendino biologi-
nę neformaliojo ugdymo programą 7–8 klasių moksleiviams 
„Įmink vandenų pasaulio paslaptis drauge su Lietuvos jūrų 
muziejumi“, kurios trukmė – 34 akad. val. per metus. Pro-
gramos įgyvendintos bendradarbiaujant su Klaipėdos Vy-
dūno gimnazija (vienerius metus) bei su Vilniaus Balsių pro-
gimnazija (trejus metus). Dirbant su Vilniaus mokykla buvo 
pritaikyti šiuolaikiniai mokymo metodai derinant tiesiogines 
transliacijas iš muziejaus su stacionariu mokymųsi muzieju-
je. Bendradarbiaujant su UPC, ši programa, kaip inovatyvus 
ir sėkmingas reiškinys, buvo pristatytas Vilniaus Litexpo rū-
muose organizuojamoje parodoje „Mokykla be sienų“.

TAS NENUMALDOMAS TROŠKIMAS 
TAPTI PAŽINIMO CENTRU
Drauge panirę į paslaptingą vandenų pasaulį, nusikelsime į tuos 
laikus, kada gražuolė latimerija plaukiojo kartu su dinozaurais. 
Mūsų lauks ekstremalūs išbandymai koraliniuose rifuose – po-
vandeninėse džiunglėse. Reikės stoti akistaton su karališkąja 
medūza. Ar pavyks atlaikyti mirtiną jos žvilgsnį? Kas pasakys, 
kokie pavojai mūsų lauks pasinėrus į moliuskų pasaulį?! Norėda-
mi iš jūrų gelmių parsinešti jūros šilko ar surasti perlų, turėsime 
būti itin budrūs: mūsų tykos elegantiškas žudikas kūgenis! O ką 
darysime, kai išvysime žaibo greitumu atplaukiantį jūrų velnią, 
ar žmogėdrą kūjaryklį?.. kai didžioji barakuda taikysis į besi-
maudančius žmones ir šauks: SVEIKI ATVYKĘ Į BESTIARIUMĄ!.. 
Gal viskas atvirkščiai: gal gyvūnai labiau bijo mūsų – žmonių, 
nei mes jų? Ar sugebės mūsų baimes įveikti gerieji delfinai? 

Jei taip, tada tikrai su Kalifornijos jūrų liūtais pažaisime krep-
šinį, o alkį numalšinsime pačių išsivirta žuviene.“ (ištrauka iš 
kvietimo moksleiviams tapti neformaliojo ugdymo progra-
mos dalyviu)

Štai taip dar 2012 m. į Lietuvos jūrų muziejaus specialistų 
drauge su Klaipėdos Vydūno gimnazijos biologijos mokytoja 
metodininke Vilija Šatkauskiene bei Vilniaus Balsių progim-
nazijos biologijos mokytoja metodininke Jolita Lukošaitiene 
parengtą biologinę neformaliojo ugdymo programą „Įmink 
vandenų pasaulio paslaptis drauge su Lietuvos jūrų muzieju-
mi“ buvo kviečiami šių mokyklų moksleiviai. Abiejose moky-
klose suformavome po 20 7–8 klasių moksleivių grupę.

Tada apie tokių muziejaus parengtų programų finansavimą 
iš Mokinio krepšelio kalbėta vos puse lūpų, bet buvo svarbu 
ne tai... Į priekį vedė nenumaldomas troškimas tapti pažini-
mo centru, tapti mokyklos dalimi, būti patikimu žinių šaltiniu, 
būti vieta, kurioje atrandamas pažinimo džiaugsmas.

Programos parengimas – ne vieno mėnesio intensyvaus 
bendradardarbiavimo rezultatas. Bendraautorės mokytojos, 
aptarusios su mokiniais jų lūkesčius iš popamokinės veiklos, 
teikė muziejaus darbuotojams metodinę pagalbą, konsulta-

Renata TREIGIENĖ, Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
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vo, kaip kokybiškiau integruoti neformalaus ugdymo veiklą 
į bendrojo ugdymo procesą. Rašant programą, muziejaus 
specialistai buvo įsitikinę, kaip svarbu ne tik pasiūlyti temas ir 
ekspozicijas, bet ir atsižvelgti į mokinių amžiaus tarpsnį, pa-
galvoti, kaip viena ar kita veikla bus praktiškai įgyvendinta, 
t.y., kaip pateikti medžiagą, sudominti ir paskatinti mokinius 
savarankiškai veiklai, kokiu būdu iš jų sulaukti refleksijos. To-
dėl programai parengti pasirinktas bendradarbiavimo mode-
lis MUZIEJUS DRAUGE SU MOKYKLA, pasitvirtino. 

Įgyvendinant pilotinę neformaliojo ugdymo programą petys 
petin dirbo ir muziejaus specialistai, ir mokytojai. Muziejinin-
kai atsakė už ugdymo turinį, ugdė pažinimo poreikį, atverda-
mi galimybę mokytis ne klasėje davė tai, ko mokyklos turimi 
resursai negali suteikti. Mokytojai lydėjo moksleivius į muzie-
jų, buvo mūsų patarėjai, kritikai, vaikų pasiekimų bei naujo 
bendradarbiavimo mikroklimato vertintojai. 

Galimybė su ta pačia mokykla dirbti ne vienerius metus – ge-
riausias programos įvertinimas. 

GERA DIRBTI SU MOKSLEIVIAIS 
MOKYKLAI PRITARIANT
Vilniaus Balsių progimnazijai ir mokiniams labai naudingas šis 
bendradarbiavimas su Lietuvos jūrų muziejumi, nes mus jun-
gia praktinės ir ekologinės pakraipos programa. Tai galimybė, 
besidomintiems mokiniams tobulinti ir gilinti gamtos mokslų 
kompetencijos pagrindus Lietuvos jūrų muziejuje, ir taikyti 
juos praktiškai kasdienėje, integruotoje su kitais mokslais vei-
kloje, įgyti gebėjimus, kurie padės pažinti pasaulį ir išsiugdys 
vertybines nuostatas: nevartotojišką požiūrį į gamtą, pagarbą 
gyvybei ir atsakomybę už ją, rūpinimąsi ne tik savo, bet ir visos 
Žemės ateitimi.

Bendradarbiaujant, atliekant kūrybines ir integruotas užduo-
tis, stebint muziejaus eksponatus, piešiant bei diskutuojant su 
jūrų muziejaus darbuotojais, mokiniai patys atranda ir patiria 
pažinimo džiaugsmą. Kartu išmoksta dalyvauti sprendžiant 
įvai rias problemas, susijusias su žmogaus veiksniais gamtoje 
ir jų grįžtamuoju poveikiu žmogui ir kitiems gyviems orga niz
mams, atsakingai priimti sprendimus bei jais patikėti, taip pat 
gebėti dirbti kolektyve.

Džiugu, kad yra iniciatyvių, kūrybingų ir kupinų energijos žmo-
nių Lietuvos jūrų muziejaus kolektyve, kurie sudomina, pritrau-
kia ir nuteikia rimtam darbui mūsų jaunąją kartą, – pasakojo 
Jolita Lukošaitienė, Vilniaus Balsių progimnazijos biologijos 
mokytoja metodininkė.

3.

2.

1–3.
Lietuvos jūrų muziejaus edukacinio užsiėmimo metu. 
Alfonso Mažūno nuotr.
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Šiandienos ugdymo procese labai svarbus mokinio mokymosi, 
žinių ieškojimo, savo gebėjimų atradimo motyvacijos skatini-
mas. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje šis procesas vykdomas per 
kūrybiškumą, vertybinių nuostatų ugdymą, metodų įvairovę. 
Keletą metų stengėmės kuo aktyviau dalyvauti Lietuvos jūrų 
muziejuje vykstančiuose edukaciniuose užsiėmimuose, akci-
jose. Kadangi mokykloje sustiprinta meninė veikla, o gamta ir 
menas – neatsiejami, todėl labai patrauklu ir naudinga buvo 
tai, kad užsiėmimuose galėjome ne tik gilintis į biologiją, bet 
ir daug diskutuoti, piešti. Lietuvos jūrų muziejus, vertindamas 
mūsų mokyklos aktyvų dalyvavimą muziejaus edukacinėje 
veikloje, pasiūlė naują bendradarbiavimo kryptį – sukurti ne-
formalaus ugdymo programą, kuri atitiktų tiek mokyklos, tiek 
moksleivių poreikius, ir kurią vykdytų muziejaus specialistai. 
Labai apsidžiagėme, kad turėsime unikalią galimybę netradi-
cinėje aplinkoje pagilinti ir pritaikyti mokykloje įgytas žinias 
apie jūrų fauną ir florą, aptarti tai, kas būdinga Baltijai: suvokti 
Baltijos jūros ekosistemą, jūrinius organizmus, Baltijos jūros 
paukščių gyvenimo ypatybes ir t.t. Taip pat mums buvo aktua-
lu tai, kad edukacinių užsiėmimų veikla būtų planinga ir sude-
rinta su mokyklos tvarkaraščiu. Didžiulį įspūdį paliko tai, kad 
ne mokykla kreipėsi į muziejų dėl bendros ugdymo programos 
sukūrimo ir sistemingos veiklos, o muziejus, – teigė mokytoja 
metodininkė Vilija Šatkauskienė.

Svarbu tai, kad įgytą patirtį mokiniai gali susieti su kitais mo-
komaisiais dalykais – daile, istorija, ekologija ir kt. Be to, tai, 
kas pamatyta, pažinta muziejuje, gali būti pritaikyta kasdienia-
me gyvenime. Dar daugiau, moksleiviams suteikiama galimy-
bė susipažinti su gamtamokslinių profesijų atstovais, įvertinti 
jų kompetencijos reikšmę. Tai itin svarbu mokinių mokymosi 
motyvacijos skatinimui, socialinių įgūdžių stiprinimui, o galbūt 
ir būsimos profesijos pasirinkimui, – savo įspūdžiais dalinosi 
moksleivės mama. 

TAI, KAS 2012 M. ATRODĖ NEĮMANOMA, 
ŠIANDIEN – PRIVALOMA
Lietuvos muziejų asociacijos iniciatyva įgyvendintas projek-
tas „Muziejus-mokykla-moksleivis“ ne vieną muziejų paska-
tino kuriant edukacines programas išmokti bendradarbiauti 
su mokyklų pedagogais ir mokiniais. Projekto dėka nueitas 
ilgas ir sunkus kelias, kad būtų sukurtas nacionalinio lygmens 
muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo 
tinklo modelis. Organizuotas ne vienas susitikimas su LR 
6vietimo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, kad muziejai 
galėtų tapti neformaliojo ugdymo teikėjais ir pretenduoti į 

neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimą iš Moki-
nio krepšelio... 

Dažnai muziejai skundžiasi, kad be finansavimo nieko negali 
padaryti. 2015 metais finansavimas iš Mokinio krepšelio skir-
tas, bet ar visi pasinaudojo?! Sveikinu visus muziejus, paren-
gusius ir įgyvendinančius savo neformaliojo vaikų švietimo 
(NVŠ) programas. Tik kodėl statistika tokia liūdna. Kuo dabar 
teisinsimės?

Lietuvos jūrų muziejus tokia galimybe pasinaudojo. Paren-
gė net dvi NVŠ programas – atnaujino biologinę programą 
„Įmink vandenų pasaulio paslaptis drauge su Lietuvos jūrų 
muziejumi“ bei sukūrė naują istorinę programą „Keliam bu-
rias!“ Ir vaikų, ir pažinimo džiaugsmo netrūksta, ir lėšų edu-
kacijų kokybei užtikrinti pakanka. 

2016 m. sausio–vasario mėnesiais galėsime vėl pristatyti savo 
sukurtas NVŠ programas... Nepaleiskime progos, kaip pučia 
palankūs vėjai – KELKIM BURES KARTU!

4.

4. Taip Lietuvos Jūrų muziejus kvietė vaikus dalyvauti 
neformaliojo vaikų švietimo programoje. Alfonso Mažūno nuotr.
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Šiandien mėgindami apibūdinti interaktyvumą galime pasi-
naudoti Catherine Bouko (2014) pastebėjimu, kad interak-
tyvumas yra toks madingas, jog tampa beveik mitiniu, arba 
Katie Salen ir Eric Zimmerman (2003) posakiu, kad interakty-
vumas yra toks žodis, kuris gali reikšti viską arba nieko. Ne-
atsitiktinai J. Frome (2009) teigia, kad interaktyvumo sąvoka 
gali būti naudojama skirtinguose kontekstuose ir tie konteks-
tai gali daryti įtaką apibrėžimų reikšmėms. Katja Kwastek 
(2008) pastebi, kad interaktyvumas gali būti suprantamas 
ir kaip ideologija, ir kaip technologija. Peter Alexander Gus-
tavsen ir Elspeth Tilley (2003) pastebi, jog interaktyvumas 
yra multidimensinis terminas, turintis skirtingas reikšmes, 
priklausančias nuo skirtingų tikslų. Jose Luis Guzman ir kiti 
(2010) akcentuoja, kad interaktyvumas yra abstrakti sąvoka, 
kuri gali būti aiškinama keliais būdais nuo trivialių iki sudėtin-
gesnių apibrėžimų. 

BENDROJI INTERAKTYVUMO SAMPRATOS 
APŽVALGA
Interaktyvumo sampratų yra labai daug ir jos pateikiamos 
įvairiais aspektais.  Štai S. J. McMillan ir J. S. Hwang (2002) 
pabrėžia, kad per pastaruosius 20 metų interaktyvumas 
yra labai plačiai aptarinėjamas įvairiose srityse: reklamoje, 
rinkodaroje, komunikacijoje, informacijos moksluose, kom-
piuterių moksluose ir kitur. Šie autoriai, atlikę įvairių interak-
tyvumo apibrėžimų analizę, pateikia įvairių mokslininkų inte-
raktyvumo sampratos apibrėžimus, kuriuose pabrėžiamas 
procesualumas, funkcionalumas arba proceso, funkcijos ir 
suvokimo derinys. Kiti autoriai, pavyzdžiui, J. S. Lee (2000) 
nurodo, kad yra du interaktyvumo tipai: bendravimas su 
žmonėmis ir bendravimas su technologijomis. Treti moks-
lininkai siūlo daugiau matmenų, pavyzdžiui, B. Szuprowicz 
(1995, cit. Jansen, 1998) išskiria tris interaktyvumo lygius: 
vartotojas – vartotojas, vartotojas – dokumentai ir vartoto-
jas – kompiuteris (arba vartotojas – sistema). J. M. Kayany 
ir kiti (1996) teigia, jog per šiuos tris tipus interaktyvumas 
vartotojams galėtų daryti trijų rūšių kontrolę: santykinę 

Dr. Rasa PRANSKŪNIENĖ, Aleksandro Stulginskio universiteto muziejus

INTERAKTYVUMAS – ŽODIS, 
REIŠKIANTIS VISKĄ ARBA NIEKO?

(arba tarpasmeninę), turinio (arba dokumentais pagrįsto) 
ir proceso (arba sąsajos pagrindu sudarytą). M. Barry (2012) 
pastebi, kad interaktyvumas įvairiai skirstomas ir pagal multi-
dimensinio interaktyvumo tipologijas: vieni autoriai pateikia 
6 interaktyvumo dimensijas (Heeter, 1989, cit. Barry, 2012), 
kiti pateikia interaktyvumo kubą (Jensen, 1998), treti 4 dalių 
modelį (McMillan, 2000, cit. Barry, 2012), ketvirti – 8 elemen-
tų objektyvus matavimo instrumentą (Koolstra, Bos, 2009, 
cit. Barry, 2012 ) ir t. t. J. L. Guzman ir kiti (2010) pateikia aiš-
kesnį interaktyvumo apibrėžimo aiškinimą. Jie pastebi, kad 
ne kompiuterinėje sistemoje interaktyvumas apibrėžiamas 
kaip veiksmas, kuris atliekamas tarpusavyje tarp dviejų ar 
daugiau objektų, priemonių, jėgų, funkcijų ir kt., kuris leidžia 
tarpusavyje keistis informacija: šiuo atveju ir pokalbis tarp 
dviejų žmonių gali būti interaktyvus, žmogus, vairuojantis 
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mašiną yra interaktyviame veiksme, net ir knygos skaitymas 
yra interaktyvus veiksmas (rašytojas sąveikauja su skaityto-
ju). J. L. Guzman ir kiti (2010) akcentuoja, kad ši interakty-
vumo samprata pagrįsta gerai žinomu priežasties – poveikio 
santykiu (angl. cause – eff ect relation). Šie autoriai pateikia 
ir kitą interaktyvumo apibrėžimą, kuriame interaktyvumas 
suprantamas kaip kompromisas tarp vizualių aspektų, var-
totojo supratimo, kūrybiškumo, techninės paramos ir tiesio-
ginių nuorodų su teorinėmis arba pagrindinėmis idėjomis. J. 
L. Guzman ir kiti (2010) pateikia ir trečią interaktyvumo api-
brėžimą, kuriame interaktyvumą apibūdina kaip prasmingos 
sąveikos visumą.

Siekiant interaktyvumo sampratos išgryninimo ji yra laips-
niuojama, skirstoma į lygius, dimensijas, tipus ir pan. Margue-
rite Barry (2012), atlikusi interaktyvumo diskurso analizę, pa-
teikia interaktyvumo diskurso žemėlapį (žr. 1 pav.), kuriame 
pastebima gausybę skirtingų interaktyvumo supratimo inter-
pretacijų. Ši autorė teigia, kad atlikti interaktyvumo sampra-
tos analizę yra sudėtinga, nes interaktyvumo samprata yra 

itin besikeičianti, veikiama naujų pateikimo būdų, kurie vis iš 
naujo ir vis kitaip identifi kuoja interaktyvumo sampratą, nau-
jų technologijų kaita atskleidžia vis kitą galimą sąveiką. M. 
Barry (2012) akcentuoja, kad nors interaktyvumo samprata 
intensyviai vystoma paskutinius 30 metų, tačiau interaktyvu-
mo era yra vos beprasidedanti.

Interaktyvumas suprantamas labai įvairiai ir skirtingai, todėl 
atlikus bendrąją interaktyvumo sampratos apžvalgą nepa-
vyko aptikti vieningo interaktyvumo apibrėžimo. Galiausiai 
pamėginus ieškoti skirtingas interaktyvumo sampratas vie-
nijančių bendrumų, buvo išskirta interaktyvumo kaip „sąvei-
kos“ apibrėžtis, kuri galimai apjungia daugumą interaktyvu-
mo sampratų. 

1.
Interaktyvumo samprata – diskurso žemėlapis, 
M. Barry (2012)
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INTERAKTYVUMO SAMPRATA EDUKOLOGIJOJE
Esant didelei interaktyvumo apibrėžimų įvairovei ir neužmirš-
tant interaktyvumo kaip „sąveikos“ apibrėžties galimybės, 
svarbu suprasti, kaip interaktyvumas traktuojamas edukolo-
gijoje. Terhemba Nom Ambe-uva (2006) nuomone, interak-
tyvumas apima daug formų, pavyzdžiui, sėkmingo nuotolinio 
mokymo sistemoje interaktyvumas atsiskleidžia sąveiko-
je tarp mokytojų ir mokinių, tarp mokinių ir jų aplinkos bei 
tarp pačių mokinių. Brent Muirhead ir Charles Juwah (2004) 
pastebi, kad interaktyvumas ir sąveikos (angl. interactions) 
nuotoliniame ugdyme yra kompleksinis, daugialypis reiški-
nys, kuriame svarbu skatinti ir stiprinti veiksmingą mokymą-
si. J. L. Guzman ir kiti (2010) pateikia dvejopą interaktyvumo 
sampratą: 1) interaktyvus mokymas yra dvipusis procesas, 
kuriame mokytojas keičia savo požiūrį, atsižvelgdamas į be-
simokančiųjų poreikius; 2) interaktyvus mokymasis taip pat 
yra dviejų krypčių procesas, tačiau šiuo atveju mokinys sąvei-
kauja su mokytoju, su bendraamžiais, su mokymosi šaltiniais 
arba su visais trimis. B. Muirhead (2000) siūlo panašų interak-
tyvumo apibrėžimą, kuris patvirtina šio termino žmogiškąją 
dimensiją. Šio autoriaus manymu, interaktyvumas – tai ryšiai, 
dalyvavimas ir grįžtamasis ryšys, kuris apima besimokančio-
jo sąveiką su kitais besimokančiais ir su jų instruktoriais. B. 
Muirhead, C. Juwah (2004) interaktyvumą nuotoliniame ir 
el. mokyme aprašo kaip sąveiką tarp mokymo ir mokymosi 
formos, funkcijų ir poveikio. Danguolė Leščinskienė (2011) 
pastebi, kad e. mokymesi interaktyvumas gali būti pateikia-
mas ir kaip spragtelėjimas ant atitinkamų atsakymų į klau-
simus (arba kaip spragtelėjimas norint animuoti objektą, ar 
pradėti kokį nors procesą, pavyzdžiui, elementų tempimas ir 
padėjimas praktiškai pasitikrinant įgūdžius) ir kaip galimybė 
vartotojui keisti informaciją, tarsi „susilieti“ su kūriniu, pasi-
justi aktyviu veiksmo dalyviu. Taip pat D. Leščinskienė (2011) 
išskiria gero ir blogo interaktyvumo savybes. Jos nuomone, 
geras interaktyvumas stimuliuoja smegenis ir padeda besi-
mokančiajam mąstyti, padrąsina ir motyvuoja mokytis efek-
tyviai, formuoja pasitikėjimą suteikiant būtiną grįžtamąjį ryšį, 
o blogas interaktyvumas leidžia besimokantiesiems atlikti 
veiklas, kurios nepadeda mokymuisi (per daug veiklų ekra-
ne, ekranas apkrautas per didele pažintine informacija). Taip 
pat D. Leščinskienė (2011) pastebi, kad interaktyvumas e. 
mokymosi procese padeda apmąstyti informaciją ir suvokti, 
kokių žinių reikia mokytis; patraukti besimokančiojo dėmesį; 
palaikyti besimokančiojo domėjimąsi; geriau perduoti infor-
maciją; geriau įsiminti; taip pat interaktyvumas yra pagrindas 
efektyviam mokymuisi ir gali būti naudojamas kaip formuo-
jančiojo ir suminio įvertinimo metodas.

Vienareikšmiai atsakyti į klausimą, kas yra interaktyvumas 
edukologijoje, yra sudėtinga. Apibendrinant galima paste-
bėti, kad interaktyvumas yra kompleksinis, daugialypis reiš-
kinys, leidžiantis apibrėžti įvairias sąveikas, skirtas ugdymo 
veiksmingumui didinti. Todėl pasirodė svarbu atkreipti dė-
mesį tai, kaip interaktyvumas suprantamas muziejinėje edu-
kacijoje.

INTERAKTYVUMO SAMPRATA MUZIEJINĖJE 
EDUKACIJOJE
Interaktyvumo terminas plačiai vartojamas ir muziejinės edu-
kacijos kontekste. C. Heath, D. Lehn (2002, 2009) pastebi, 
kad interaktyvumo reikšmė muziejuose ir galerijose pasta-
raisiais dešimtmečiais vis didėja ir lemia nemažus pokyčius. 
C. Heath, D. Lehn (2002) akcentuoja, kad nemažai muziejų 
vadybininkų, kuratorių ir edukatorių ieško būdų, kaip infor-
macinės technologijos galėtų sustiprinti lankytojų patyrimą. 
C. Heath, D. Lehn (2002) pabrėžia, kad interaktyvumas yra 
svarbi priemonė, stiprinanti eksponatų pateikimo galimybes 
ir kurianti naujas dalyvavimo formas. Muziejinės edukacijos 
aplinkoje, kaip Angelina Tsitoura (2010, p. 90) pastebi, sąvo-
ka „interaktyvumas“ stipriai asocijuojasi su interaktyviomis 
ekspozicijomis, taip pat ir su švietimo, pramogų, bendravi-
mo sąvokomis, kur interaktyvumas naudojamas kaip tam 
tikros veiklos efektyvumo kintamasis, susijęs su lankytojų 
mokymusi muziejuje. Ši autorė pastebi, kad tas ekspozicijas, 
kuriose naudojamos technologijos, įprasta vadinti interak-
tyviomis, net jeigu jų interaktyvi vertė yra labai ribota. Kita 
vertus „ne-technologijomis“ paremtos ekspozicijos, papras-
tai vadinamos „hands-on“, „minds-on“, ar „dalyvaujančios“, 
siekia atsiriboti nuo „interaktyvių“ ekspozicijų, nors turi 
potencialias galimybes muziejų interaktyvumui. Šiai autorei 
antrina M. Barry (2012) teigdama, kad interaktyvumas yra 
pristatomas kaip mokslo muziejaus terpės charakteristika, 
mat šios autorės cituojamuose lediniuose neretai teigiama, 
jog interaktyvumas yra raktinis žodis mokslo centro sėkmei 
apibūdinti. M. Barry (2012) nagrinėdama straipsnius, kuriuo-
se pristatomos interaktyvios ekspozicijos, pažymi, kad daž-
niausiai ekspozicijos pristatomos kaip interaktyvios, tačiau 
tuose pristatymuose nebūna jokio paaiškinimo: nei kokios 
jos, nei kaip ir kodėl jos gali gerinti mokslinį raštingumą. M. 
Barry (2012) taip pat pastebi, kad neretai interaktyvumas 
įžvelgiamas tik kaip displėjų kaitos tendencija, kurio sėkmė 
priklauso nuo „gerai ar prastai padaryto“ dizaino, o ne kaip 
pedagoginio poveikio sąveikos priemonė. Andrea Witcomb 
(2003) mėgina išplėsti technologinę interaktyvumo sampra-
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tą. Ji pastebi, kad interaktyvumas gali būti naudojamas ne 
vien tik kaip prieiga prie gatavų ataskaitų ir fiksuotų pasakoji-
mų, kad tai jokiu būdu nėra tik grynai technologiška sampra-
ta. Ši autorė įvardija dar dviejų rūšių interaktyvumą – erdvinį 
interaktyvumą ir dialoginį interaktyvumą, kurie yra tinkami 
kultūrinėse bei istorinėse parodose. A. Tsitoura (2010) ap-
gailestauja, kad muziejų literatūroje interaktyvumui vis dar 
taikomas per siauras požiūris, t. y. interaktyvumas supran-
tamas tik kaip interaktyvus eksponatas. M. Barry (2012) pa-
brėžia, kad interaktyvus mokymasis mokslo muziejuose vis 
dar daug aktyviau akcentuojamas ataskaitose ir reklaminiais 
tikslais negu vyksta realiai. M. Barry (2012) pateikia tokį inte-
raktyvumo sampratos muziejuje skirstymą: interaktyvumas 
kaip interaktyvaus mokslo centro sraigtas; interaktyvumas 
kaip mokslo muziejaus dizainas; interaktyvumas kaip inte-
raktyvus mokslo muziejus, kurio interaktyvumo sampratoje 
ryškėja sąsajos ne tik su technologijomis, bet ir su žmonė-
mis; interaktyvumas kaip mokslo muziejaus fetišas, kuriame 
pastebima ryški technologijų ir žmonių, pasirengusių sudo-
minti lankytojus mokymosi ir supratimo kontekste, sąveika 
(interaktyvumas yra šios sampratos šerdis, nes darbuotojai 
yra tokia pati interaktyvumo dalis, kaip ir muziejaus ekspo-
natai ar erdvės dizainas, tačiau mokymasis čia vis dar labiau 
suprantamas kaip instrukcijų aiškinimas, o ne kaip mokyma-
sis atrandant). Šiai autorei antrindama A. Tsitoura (2010) 
pastebi, kad nors ir atsiranda naujų idėjų, siūlančių įdomias 
muziejų galimybes iš naujo įvardyti interaktyvumą, jo sam-
pratoje vis dar išlieka daug painiavos ir nesusipratimų. Inte-
raktyvumas dažniausiai vis dar prilyginamas technologijoms, 
ignoruojant platesnę jo sampratą, kaip muziejaus filosofijos 
ir praktikos sąveiką. 

Apžvelgus interaktyvumo sampratą muziejinėje edukacijoje 
galima pastebėti, kad ir čia nėra vieningos interaktyvumo 
apibrėžties. Svarbu akcentuoti, kad muziejinėje edukacijoje 
interaktyvumo samprata vis dar yra apibrėžiama siaurai, tai 
yra dažniausiai siejama su technologine sąveika. Tačiau šis 
itin siauros interaktyvumo apibrėžties įvardijimas ir jo kriti-
ka (Barry, 2012; Tsitoura, 2010) suteikia galimybę atkreipti 
dėmesį į platesnį ir besikeičiantį interaktyvumo supratimą, 
tai ateityje leistų interaktyvumą tapatinti su itin veiksminga 
edukacine priemone. A. Tsitoura (2010), pateikdama inte-
raktyvumo kaip muziejaus ateities vizijos apibrėžimą, kur 
muziejus apibūdinamas kaip diskusijų vieta, kaip idėjų foru-
mas, kaip praeities ir dabarties tyrinėjimo, mokymosi aplin-
kos bei įvairių kultūrų žinių susikirtimo centras, kviečia mus 
visus drauge plėsti interaktyvumo sampratą kaip įvairiapusę 
ir daugiakryptę sąveiką. 
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MINTYS PO PARODOS „MOKYKLA 2015“
Aušra PUNELIENĖ, parodos „Mokykla 2015“ savanorė

Jau penktus metus iš eilės Švietimo ir mokslo ministerija, 
Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „Litexpo“ organizuoja respublikinę parodą „Moky-
kla“, globojamą Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės. Tai puiki galimybė susipažinti su naujausiomis 
mokymo priemonėmis, metodais, diskutuoti aktualiais švieti-
mo klausimais, dalytis gerąja patirtimi ir idėjomis. 

Šioje parodoje trečius metus dalyvauja ir muziejai, siekda-
mi pristatyti savo edukacines programas. Muziejai jau daug 
metų nebėra stereotipiškai vieta, kurioje negalima garsiai 
kalbėti, lakstyti, kur eksponatai guli tik kažkur toli už stiklo 
ir laikas tarsi sustingęs – kvepia senienomis, salių prižiūrė-
tojos tyliai mezga, o garsiau ištarto žodžio aidas pasitinka 
net ir sugrįžus po metų...  Muziejuose vykdomos edukacinės 

programos, projektai, vyksta paskaitos, pamokos, kuriose 
naudojami muziejiniai eksponatai, archeologiniai radiniai, ar-
chyviniai dokumentai. Muziejuose nuolatos organizuojamos 
ir pristatomos edukacinės veiklos, jos viešinamos įvairiuose 
projektuose – per mokytojų mokymus siekiant supažindin-
ti su galimybėmis vaikus mokyti muziejuje. Visgi kai kurie 
mokytojų kol kas muziejų įsivaizduoja tik kaip kultūrinės 
pramogos, laisvalaikio praleidimo vietą. Lietuvoje vis dar la-
bai trūksta sisteminio požiūrio į muziejų rinkinių naudojimą 
mokymo procese, muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą. To-
dėl dažnai mokytojams trūksta noro savarankiškai domėtis 
muziejų siūlymais, pasitikėjimo muziejų darbuotojų kompe-
tencija ar galbūt galimybių patiems „pačiupinėti“  muziejų 
programas. Paroda „Mokykla“ tapo viena iš galimybių mo-
kytojams susipažinti su daugelio muziejų siūlomomis eduka-
cinėmis programomis, gyvai susitikti su muziejų darbuotojais 
ir patiems dalyvauti nors kai kuriose veiklose. Tiems, kurie 
galbūt abejoja muziejų edukacijos pritaikymo savo pamo-
koms galimybe, pamokos muziejuje tikslingumu, šiemet ti-
krai kils naujų idėjų ir noro savo pamokas paįvairinti muziejų 
sukaupta patirtimi. Viena parodos „Mokykla 2015“ temų šiais 
metais buvo STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, 
Arts, Mathematics) ugdymas, kur praktinėse veiklose jungia-
si gamta, technologijos, inžinerija, menai ir matematika, jų 
praktinis pritaikomumas, reikšmė kasdieniam gyvenimui bei 
istorijai pažinti. Muziejai, sujungę jėgas, savo edukacines vei-
klas pristatė Atradimų laboratorijose, kuriose, norint sukurti 
paveikslą, reikia mokėti skaičiuoti ir gebėti naudotis techno-
logijomis, o paprasčiausias pienas tampa mokslinių eksperi-
mentų medžiaga. Muziejai pristatė šešias temas trijose labo-
ratorijose (Kelionių laboratorija, Gamtos ir namų laboratorija, 
Istorijos ir meno laboratorija) ir sulaukė nemažo mokyklų 
dėmesio. Nepaisant nuostatos, kad norint Z kartos vaikus su-
dominti būtinai reikalingos pačios naujausios technologijos, 
muziejų veiklos pasirodė patrauklios, įdomios ir daugelis da-
lyvavusių mielai savo patirtį pakartotų, derindami pamokos 
temą su užsiėmimais muziejuose. Galbūt daugiausiai savo 
gyvenimo laiką leidžiantiesiems virtualioje aplinkoje, kaip tik 
muziejus gali pasiūlyti kažką naujo, nors ir labai senu pavi-
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Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos 
etnokosmologijos muziejaus edukacinės programos pristatymo 
metu parodoje Mokykla 2015. Lolitos Valužienės nuotr.
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dalu. Mokykloje atsiranda naujos technologijos, išmaniosios 
lentos, medijos, o muziejuje darysis vis patraukliau susipažin-
ti su visai kitokiu gyvenimu. Jau auga karta, kuri net įsivaiz-
duoti gyvenimo be technologijų nesugebės, todėl muziejus 
turės užpildyti šią spragą ne parodant kompiuterio ekrane 
„per stiklą“, bet paliečiant, pajaučiant, kuriant gyvai. Viskas, 
kas nauja, nepatirta, ko negalima užsisakyti internetu, kelia 
susidomėjimą ir palieka įspūdį. Parodoje Pilietiškumo alėjoje 
atsisėdę į senovinį suolą ir paėmę į rankas plunksną ne vienas 
šiuolaikinis vaikas pasijuto lyg atsidūręs laiko mašinoje, ir to-
kia interaktyvi patirtis negali palikti abejingų. 

Šiek tiek skaičių:  

Parodoje „Mokykla“ 2011–2014 metais apsilankė apie 90 
tūkst. lankytojų. Šiais metais „Litexpo“ duomenimis, kartu 
vykusias parodas „Mokykla 2015“ ir „Vaikų šalis“ aplankė per 
18 700 žmonių; per dvi dienas 9 skirtingų tematikų veiklas 
Atradimų laboratorijose atliko tūkstantis 1–12 klasių mokinių.

Norisi pasidalinti Asociacijos „Gabūs mokiniai“ mokytojos 
Renatos Žilėnienės įspūdžiais: „Lapkričio 7 d. Asociacijos „Ga-
būs mokiniai“ pirmokų ir antrokų grupė apsilankė Litexpo 
parodų rūmuose, kur vyko paroda „Mokykla 2015“.  Mokiniai 
dalyvavo „Gamtos ir namų laboratorijoje“, kur kiekvienas ga-
lėjo praktiškai išbandyti keletą veiklų. Kaip kinų išmintis sako: 
„Papasakok man ir aš pamiršiu. Parodyk – ir aš prisiminsiu. 
Leisk pačiam pabandyti – ir aš išmoksiu“. Vaikai susipažino 
su senosios bitininkystės tradicija, bičių produktais, žvakių 
gamybos būdais, išbandė vieną jų seniausių – žvakių liejimą 
ant ratelio. Žolynų takais keliavo pas senąjį žveją susipažin-
ti su jo buitimi. Vaikams ypač patiko žvejo reikmenys, juos 
pačiupinėti. Mokinukai „ėjo“ grikio keliu nuo sėjos iki miltų 
ir labai džiaugėsi, galėdami asmeniškai pajausti daugelio dar 
neragautos grikinės babkos skonį. Smagu, kad šioje labora-

torijoje kiekvienas galėjo muzikuoti liaudies instrumentais. 
Mokinukams ypač patiko tai, kad su paprastais, bet nema-
tytais instrumentais pavyko išgauti gražiausius ir įvairiausius 
gamtos garsus. Parodoje mokiniai užsuko į Pilietiškumo alė-
ją, kur vieni galėjo pasidaryti spaudus su valstybės simbolika, 
kiti sužinojo, ką reiškia šventoji kontrabanda; „Kelionių labo-
ratorijoje“ mėgino pasidaryti transporto modeliuką ir pinti 
virvę. Veiklos parodoje sudarė galimybę gabiems mokiniams 
ne tik patirti pilietiškumo jausmą, susipažinti su gamtos pa-
saulio įdomybėmis, bet ir įgyti komandinių bei socialinių įgū-
džių kartu keliaujant įvairiomis erdvėmis.“

Ir dar keletas mokinių ir mokytojų vertinimų iš parodos „Mo-
kykla 2015“:

Daug pamačiau naujų dalykų, sužinojau apie gintaro apdirbi-
mą, mechanizmą, apie viduramžių karius, jų ginklus ir apran-
gą, kurią, pagamintą iš metalinių rutuliukų ir sveriančią 10 kg, 
buvo pademonstruota. Nustebau, kad tokie dalykai man buvo 
iš ties labai įdomūs.

Patiko praktiniai užsiėmimai, skirti mokiniams: „Tarp jūros ir 
dangaus“. Stebėjau savo mokinius, jų veidų išraiškas. Buvau 
labai patenkinta, kad jiems patiko, kad jie taip įsitraukė į tą 
veiklą.

2.
Asociacijos „Gabūs vaikai“ pirmokai ir antrokai Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejaus edukacinio užsiėmimo metu parodoje Mokykla 2015. 
Užsiėmimą veda Vilma Vilūnaitė.  Renatos Žilėnienės nuotr.
3.
Energetikos ir technikos muziejaus edukacinės programos pristatymas 
parodoje Mokykla 2015.  Lolitos Valužienės nuotr.
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Savanorystė Lietuvos jūrų muziejuje grindžiama muziejaus 
misijos „drauge su Jumis mokomės pažinti, džiaugtis ir sau-
goti žmogaus harmoniją su jūra“ vykdymu, pripažinimu, kad 
savanoris – jaunasis kolega, muziejaus lankytojas, bičiulis, 
bendruomenės narys. Čia labai svarbu pagarba vienas kitam, 
pasitikėjimas vienas kitu bei žinojimas, ką, kam ir vardan ko 
tai darau, suvokimas, kad savanoriauju laisva valia. 

Savanorystės idėja Lietuvos jūrų muziejuje gyvenama nuo 
2008 metų, tačiau 2015-aisiais ši veikla buvo taip išplėtota, 

Renata TREIGIENĖ, Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS SAVANORIS – 
PRASMINGIAUSIOS MUZIEJAUS EDUKACINĖS 
PROGRAMOS DALYVIS, KŪRĖJAS, SKLEIDĖJAS

kad virto pačia prasmingiausia muziejaus bei savanorių ben-
dradarbiavimo edukacine programa „Kartu augame – kartu 
tobulėjame!“ Pavadinimas neatsitiktinis, nes savanorytės 
programa paremta abipuse nauda ir ji suteikia:

• Žinių. Savanoris įgyja naujų bendrųjų žinių apie muziejų, 
apie jį supančią aplinką, o muziejus, perduodamas informaci-
ją savanoriams, gali pasitikrinti savo žinias, ar tikrai duota tai, 
ko iš esmės reikia muziejaus lankytojui.
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• Kompetencijos. Abi pusės įgyja bendravimo, bendradar-
biavimo, organizacinių įgūdžių, mokosi loginio kūrybiškumo. 
Savanoriai dalyvauja organizuojant tradicinius muziejaus 
renginius, patys rengia edukacines popietes, mokosi rinkti 
medžiagą: studijuoja muziejaus dokumentus, tyrinėja eks-
pozicijas, bendrauja su muziejaus specialistais. Muziejai per 
bendravimą su savanoriais išmoksta atpažinti šiandienos lan-
kytojų poreikius ir juos patenkinti priimtiniausia forma.

• Pasitikėjimo savimi. Mokydamiesi bendrauti ir dirbti ko-
mandoje, savanoriai kuria, atranda, jaučiasi reikalingais, įgyja 
vertingų įgūdžių ir savybių, naudingų įgyvendinant savo lū-
kesčius ar siekiant asmeninės karjeros.

Savanoriai mokosi formaliuoju ir neformaliuoju būdu. Kartą 
per metus jiems organizuojami specialūs mokymai, kuriuose 
pristatoma lankytojų aptarnavimo svetingumo programa, 
taip pat mokomasi saugaus elgesio darbo vietoje ir evaku-
acijos taisyklių, mokosi valdyti konfliktines situacijas, susi-
pažįsta su muziejaus vidaus politika, lankytojų aptarnavimo 
tvarka. Be to, jiems organizuojama edukacinė programa, ku-
rią įgyvendinant, specialistai supažindina savanorius su eks-
pozicijomis, veda jiems edukacinius užsiėmimus. 

Tokia programa savanoriams suteikia galimybę tapti ne tik 
dalyviais, bet ir kolegomis, dirbančiais aptarnavimo srityje, 
kasdien teikiant informaciją lankytojams, reguliuojant judė-
jimo srautus, organizuojant kūrybines dirbtuves. Maža to, 
jie vykdo lankytojų apklausą ir muziejaus erdvėse kuria bei 
organizuoja šiuolaikiškus renginius – nuo scenarijaus rašy-
mo, edukacinių priemonių gamybos, viešinimo kampanijos, 
rėmėjų paieškos iki paties renginio organizavimo. 

Muziejus nepaprastai džiaugiasi tokia savanorių iniciatyva 
ir ieško būdų, kaip juos paskatinti. Tuo tikslu organizuojami 
padėkos vakarai, į kuriuos kviečiami net savanorių tėvai. Sa-

vanoriai skatinami imtis lyderio vaidmens ar prisiimti didesnę 
atsakomybę. Atsakingiausieji per vasarą įdarbinami muzieju-
je, be to, jie turi galimybę muziejų reprezentuoti ir respubli-
kiniuose renginiuose.

Lietuvos jūrų muziejus siekia būti patogus, atviras, lankstus, 
prieinamas, naudingas visuomenei, tad savanoriai – efekty-
viausia komunikacijos priemonė, savo elgsena, žiniomis ir 
meile muziejaus lankytojui kurianti pozityvų makroklimatą 
muziejuje, kuriame ne tik mokoma, bet ir atrandama. Atra-
dimais nusėtas ir savanorių, ir muziejaus, ir lankytojų kelias. 

Skleiskite kultūros savanorių idėją savo muziejuje ir kiekvie-
na diena bus paženklinta atradimų džiaugsmais! 

2. 3.

2.
Savanoriai parodoje Mokykla 2015. Alfonso Mažūno nuotr.
3. 
Savanoriai mieste. Alfonso Mažūno nuotr.
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Švietime vis dažniau kalbama apie mokymosi iš įvairių šal-
tinių galimybes, apie mokytojo pateikiamos mokomosios 
medžiagos papildymą, vadovėlio medžiagos plėtimą įvairia 
informacija, kuri susijusi su mokinio gyvenimu šiandien, o ne 
tada, kai tas vadovėlis buvo išleistas. O ką daryti mokytojui, 
jei pamokos turinį papildyti reikia čia ir dabar? 

Muziejų siūlomos edukacijos tai įdomus, gana šiuolaikiškas 
būdas pamokos turiniui plėsti. Pirmieji Lietuvoje šią proble-
mą ėmėsi spręsti Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojai. Jie kar-
tu su Vilniaus Balsių progimnazija ir Klaipėdos Vydūno gim-
nazija dar 2012 m. parengė 34 akademinių valandų trukmės 
biologijos neformaliojo ugdymo programą „Įmink vandenų 
pasaulio paslaptis drauge su Lietuvos jūrų muziejumi“. Tokią 
programą įgyvendinti su Klaipėdos miesto moksleiviais sudė-
tinga nebūtų, bet kaip į muziejų prisikviesti Vilniaus ar kitus 
atokiau nuo jūros gyvenančius moksleivius? Juk visada gali 
atsirasti begalė priežasčių to nedaryti – nėra finansavimo, 
nepakanka žmogiškųjų išteklių ir pan. Kaip teigia Lietuvos 
jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus 
vedėja Renata Treigienė, kad Lietuvos jūrų muziejus nebega-
lėjo ilgiau laukti, kol sėkmė ateis, ir žengė pirmyn be jos. Ar 
tikrai be jos? Muziejaus specialistų ir Vilniaus Balsių progim-
nazijos sutarimu neformaliojo ugdymo programa buvo įgy-
vendinama nuotoliniu būdu – tiesioginėmis transliacijomis 
iš muziejaus ekspozicijų per Skype. Tokiu būdu neatliekami 
eksperimentai, bet tai galimybė vis su kitu muziejaus specia-
listu ir vis kita tema diskutuoti, sėdint klasėje judančių kame-
rų dėka pamatyti muziejaus eksponatus kone 3D formatu, 
išgirsti ne įrašą, o gyvą garsą demonstruojamų jūros gyvūnų. 

Muziejus su Vilniaus moksleiviais tokiu būdu dirbo trejus 
metus. Kasmet organizuodavo po 20 tiesioginių transliacijų. 
Žinoma, per Skype negalima užuosti, paliesti. Lietuvos jūrų 
muziejus, norėdamas kompensuoti tai, ko negali perteikti 

nuotoliniu būdu, kasmet pagal programą organizuodavo 
šiems moksleiviams 3 dienų stovyklas muziejuje. Čia būda-
vo puiki galimybė pasitikrinti, ar paveiki mokiniams pateikta 
informacija nuotoliniu būdu. Stovyklose visada interaktyviai 
patikrindavome, kaip moksleiviai iš pasakojimų ir matytų 
vaizdų orientuojasi muziejaus erdvėse, pasinaudoję įgytomis 
žiniomis jie vesdavo lankytojų ekskursijas po muziejų. 

2014 metais Kauno muziejai taip pat išplėtė savo veiklą ir 
ėmė rengti nuotolines pamokas. Smagu, kad iniciatyvą pa-
rodė mokykla, nes muziejai dažnai susiduria su problema, kai 
jie mokykloms siūlo, o jos ne visada girdi. Kauno Kazio Gri-
niaus progimnazijos anglų kalbos mokytoja, IKT koordinato-
rė Edita Rabizaitė domisi ir stengiasi kuo daugiau mokytojų 
sudominti naujai atsiradusiu pamokos turinio paįvairinimo 
metodu  „Pamokos su ekspertu“. 

Tokio sumanymo imtasi atsižvelgiant į šių dienų reikalavimus 
mokytojams, o kartu ir norint labiau sudominti mokinius, nes 
tradiciniais ugdymo metodais šiuolaikinį jaunuolį pasiekti ne 
taip lengva. Vis didėja skatinimas, kad įvairių dalykų moky-
tojai rengtų integruotas pamokas ir tai, be abejo, yra puikus 
sumanymas, nes tai gerina pamokos kokybę, bet sukelia ir 
tam tikrų keblumų – kaip suderinti, kad abu mokytojai būtų 
laisvi, kaip neperžengti vienas kito kompetencijos ribų. Tad 
šią problemą spręsti padeda bendradarbiaujančių mokyklų 
ir muziejų tinklas, įgalinantis rengti jau ir Lietuvoje sparčiai 
populiarėjantį nuotolinį mokymą. Tokiu būdu į pamoką gali-
ma pasikviesti ne tik kito dalyko mokytoją, bet ir muziejaus 
specialistą, kuris ir tampa pamokos ekspertu.

Informacinės technologijos sutaupo laiką, nes nebereikia 
niekur keliauti, taip pat ir pinigus, nes nėra kelionės išlaidų. 
Abi pusės dalyvauja užsiėmime sėdėdamos savo darbo vie-
tose. Pamokoms naudojama Microsoft Office 365 Skype for 
business programa, kurią svarbu turėti bent vienam pamo-

Skaidra GRABAUSKIENĖ, Kauno miesto muziejaus Edukacinių programų ir renginių skyriaus vedėja
Edita RABIZAITĖ, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos anglų kalbos mokytoja, Jono Pauliaus II gimnazijos 
karjeros koordinatorė, „Microsoft“ mokytoja novatorė ekspertė

NUOTOLINĖS PAMOKOS – MUZIEJŲ 
IR MOKYKLŲ ARTĖJIMAS

02_Rubrika_Programos poreikiai



18 Muziejų edukacinės programos

kos dalyviui. Jas turi ne visos mokyklos, tačiau jas gali turėti 
ir muziejai, nes Microsoft kompanija remia švietimą ir muzie-
jus pripažįsta švietimo įstaigomis, todėl programa naudotis 
leidžia nemokamai. Dar daugiau, šios kompanijos atstovai 
rengia ir seminarus, kuriuose mokytojus bei muziejų dar-
buotojus moko, kaip dirbti su šia sistema. Būtent tokiame 
seminare, į kurį mokytojos Editos Rabizaitės buvo pakviesti 
ir Kauno miesto, Vytauto Didžiojo karo ir Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejų edukatoriai, užsimezgė nuotolinis 
muziejų ir mokyklų ryšys.

Nuotolinei pamokai pakanka įprastos multimedijos ir ekrano, 
turėti išmaniąją klasę nebūtina. Kas labai svarbu mokytojui, 
tokia pamoka nelieka vien tik ją rengusių atmintyje, bet per 
socialinį pedagogų Yammer tinklą gali būti prieinama visiems 
Lietuvos mokytojams. Tai galimybė pasigirti savo inovato-
rišku darbu, pasidalyti savo patirtimi su kolegomis, skatinti 
nebijoti ir imtis iniciatyvos. Muziejams – tai jų darbo reklama 
ir sklaida. 

Nuo 2014 metų lapkričio mokytoja Edita Rabizaitė kuria 
nuotolinių pamokų scenarijus drauge su Kauno miesto mu-
ziejaus Edukacinių programų ir renginių skyriaus vedėja 
Skaidra Grabauskiene, Vytauto Didžiojo karo muziejaus edu-
katoriumi Justu Motijausku ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus edukatorėmis Laura Kačinskiene ir Simona 
Rybakovaite. Kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos cen-
tru mokytoja nuolatos organizuoja nuotolinius inovatyvaus 
mokymo seminarus, kuriuose ne tik Kauno, bet ir Lietuvos 
mokytojai. sužino, kurie muziejai dalyvauja šioje iniciatyvoje, 
praktiškai bando rengti pamokas, naudodamiesi Skype vers-
lui programa. 

Tačiau reikia pastebėti, kad dar nedaug mokytojų ryžtasi to-
kias pamokas rengti. Nors kaip ne kartą minėjo Edita Rabi-
zaitė, tokios pamokos palengvina mokytojo darbą – jam ne-
reikia papildomai dirbti ieškant įdomios medžiagos, o be to, 
kartais gali pritrūkti ir kompetencijos, pavyzdžiui, anglų kal-
bos mokytojams pasirengti pamokai apie renesanso meną ar 
tarpukario kultūrą. Kaip teigia mokytoja Vaida Valiulienė, kuri 
rengė nuotolines pamokas su Vytauto Didžiojo karo muzieju-
mi, jos mokiniams patinka, tai yra kūrybinis procesas, kuris 
skatina informaciją rasti internete, o ne vadovėlyje, užduotis 
atlikti ne sąsiuvinyje, o kompiuteryje. Vieną kartą išmokus 
dirbti su programa, įgūdžiai liks visam gyvenimui, o pamokos 
turinys kas kartą galės kisti, medžiaga bus originali ir domi-
nanti mokinį. 

Gana skeptiškai į tokias pamokas žiūrėjo ir Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras. Vadinasi, mūsų pedagogai dar nepasi-

rengę tokioms naujovėms, kurios pasaulyje jau seniai tapo 
kasdienio darbo forma. Tik suvienijus muziejų ir mokytojų 
jėgas, galima mėginti įtikinti, jog tokie užsiėmimai reikalingi. 
Kauno miesto muziejus stengiasi palaikyti itin glaudžius ry-
šius su mokytojais ir porą kartų per metus rengia seminarus, 
kuriuose supažindina, kaip muziejus gali prisidėti prie ugdy-
mo kokybės gerinimo. Šių metų spalio mėnesį vykęs semina-
ras buvo skirtas nuotolinių pamokų integravimui ir rezultato, 
nors ir nedidelio, sulaukti pavyko. Viena pamoka vyko Kauno 
Prano Daunio silpnaregių ugdymo centro auklėtiniams. Tai 
rodo, kad tokia veikla gali mažinti ir atskirtį tarp tam tikrų vi-
suomenės grupių, kurioms atvykti į muziejų yra sudėtingiau 
nei įsijungti kompiuterį. Pavykus pamokai, šios mokyklos mo-
kytoja Jolanta Strebeikienė organizavo ir antrą pamoką kito-
je mokykloje. Kariuomenės dienai paminėti buvo pasitelkta 
Kauno miesto muziejaus skyriaus Kauno pilies edukatoriaus 
Giedriaus Karpinsko pagalba. Jo sukurta edukacinė viktorina 
apie Kauno pilį puikiai tiko karių garbei paminėti. Mokiniai 
išgirdo pasakojimą apie Kauno pilies gynybos ir karų istoriją 
ir visa tai matė tiesiai iš įvykio vietos – pačios Kauno pilies! 
O tada vyko žaidimas, kuris mažai skyrėsi nuo matomų per 
TV ekranus – klausimai, atsakymai, laikmatis, plojimai, nusi-
vylimo garsai. Skamba intriguojančiai, nors viktorina sukurta 
naudojant elementarią Power Point programą, kurią galima 
be problemų įkelti į Skype verslui programą.

Viskas prasidėjo kiek anksčiau ir pirmosios pamokos, kurias 
rengė minėtas Kauno miesto muziejus, įvyko dar metų pra-
džioje. Pirmasis bandymas buvo rizikingas ir drąsus, nes su 
mokytoja E. Rabizaite, kuri tuo metu dirbo Jono ir Petro Vilei-
šių mokykloje-daugiafunkciame centre, ir su lietuvių kalbos 
mokytoja Aušra Ražanauskiene surengė atvirą nuotolinę 
integruotą pamoką, skirtą Knygnešio dienai. Nors pirminis 
variantas buvo numatytas tik Kauno mokytojams, bet paskli-
dus žiniai, atsirado daugiau norinčiųjų, ir pamoka įvyko visos 
Lietuvos mastu. Deja, dėl techninių kliūčių pamoką galėjo 
stebėti tik 250 pirmiausiai užsiregistravusiųjų, o kiti galėjo 
matyti vaizdo įrašą. Taigi iš viso pamoką stebėjo 800 moky-
tojų iš visos šalies, visi užpildė ir pamokos stebėjimo lenteles, 
kuriose pamoka įvertinta labai teigiamai, neigiamų komenta-
rų buvo vienas kitas, bet jie tik skatina tobulėti.

Naudojant specialią Skype verslui programą ir vaizdo konfe-
rencijos įrenginį, kuris leido 360 laipsnių kampu matyti visą 
klasę, pamoką 2015 m. kovo 16 d. vedė du mokytojai – vienas 
virtualus klasėje (mokytoja Aušra Ražanauskienė) ir virtualus 
pamokos ekspertas – Kauno miesto muziejaus Edukacinių 
programų ir renginių skyriaus vedėja Skaidra Grabauskienė. 
Pamoka sudarė kelios dalys – teorinę dalį pristatė mokytoja, 
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tada vyko 15 minučių tiesioginė transliacija iš Kauno miesto 
muziejaus. Joje Skaidra Grabauskienė papasakojo apie XIX 
a. Kauną ir Motiejų Valančių, gyvenusį pastate, kuriame tuo 
metu buvo įsikūręs muziejus, ir jame vyskupas organizavo 
nelegalios lietuviškos spaudos leidybą bei gabenimą į Lie-
tuvą. Po to mokiniams buvo užduoti klausimai, į kuriuos jie 
atsakė be problemų. Pabaigoje buvo parodytas iš anksto mu-
ziejaus edukatorių sukurtas 2 minučių filmukas, kuriame kny-
gnešio vaidmenį atliko edukatorius Simonas Jazavita. Vėliau 
mokiniai, naudodami prezentacijų programą Sway, pristatė 
savo perskaitytas knygas, savo sukurtus knygų aprašymus, 
apklausų apie knygas ir jų skaitymą rezultatus, nes jie turė-
jo įrodyti Kauno miesto muziejaus knygnešiui, kad gali būti 
XXI amžiaus knygnešiais. Tai buvo neįkainojama patirtis, pa-
rodanti, jog galima įveikti ir techonologijų baimes. Tad, kaip 
teigia Lietuvos Jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptar-
navimo skyriaus vedėja Renata Treigienė, „tikėjimas ir drąsa 
apdovanoja čia ir dabar“.

Kauno miesto muziejus nėra parengęs konkretaus edukaci-
nių užsiėmimų virtualioms pamokoms ciklo. Kiekvieną kartą 
pamoka vyksta iš anksto suderinus su mokytoja ir aptarus, 
kokios pagalbos jai reikėtų iš muziejaus specialisto. Muziejus 
darbuotojo indėlis į užsiėmimą gali būti įvairus – nuo 15 minu-
čių iki visos pamokos. Nors veiksmingiausia, kai edukatorius 
įsitraukia į pamoką 10–15 minučių, nes tada jis nespėja atsi-
bosti, vaikams pamoka tampa įvairi, o virtualaus mokytojo 
pateikta užduotis atliekama atsakingiau, nes rezultatą matys 
ne tik jo mokytojas, bet ir svetimas žmogus.

Mėginome suvilioti ir mokytojus, tiesiogiai jiems skirtoje pa-
mokoje apie tarpukario Kauno gyvenimą. 2014 m. gegužės 
mėn. pradžioje minėtoje mokykloje svečiavosi pedagogų 
kolektyvas iš Švėkšnos gimnazijos. Mokykla kreipėsi į Kauno 
miesto muziejų prašydama nuotoliniu būdu pristatyti įdo-
miausius Kauno kaip Laikinosios sostinės istorijos elemen-
tus. Užsiėmimas pavyko puikiai ir nors buvo bendraujama 
virtualiai, ryšys tarp pasakotojo ir auditorijos buvo jaučiamas. 
Klausytojų reakcijos, jų atsakymai į užduodamus klausimus, 
pačių mokinių klausimai rodo, kad tokie informacijos pateiki-
mo būdai yra įdomūs ir vertingi.

Daugelis edukatorių gali žvelgti į šią idėją kaip ir daugelis mo-
kytojų, pavyzdžiui, gali kilti klausimų, o kam to reikia? Kodėl 
aš turiu mokytis dirbti su videokonferencijomis? Kokia iš to 
nauda? Reikia pasakyti, kad daug ką lemia eduktorius kaip as-
menybė – ko mes siekiame savo darbe? Juk mes esame švie-
timo skleidėjai ir mūsų tikslas – stengtis, kad žinios pasiektų 
kuo daugiau žmonių. Tradicinė ekskursija jau nebetenkina ne 
tik jaunosios kartos, bet ir vyresnių lankytojų poreikių. Todėl 

matome modernėjančias ekspozicijas, kurios suteikia galimy-
bę istoriją, kultūrą ir meną pateikti interaktyviais metodais. 
Tai kodėl muziejaus edukatoriai neturėtų ieškoti būdų, kaip 
informaciją perteikti įdomiai ir pritraukti kuo daugiau klau-
sytojų. Viena iš baimės priežasčių – lankytojai nebeateis į 
muziejų. Taip tikrai nenutiks, nes nuotolinėje pamokoje jūs 
nepateiksite visos muziejaus ekspozicijos ir visų savo žinių. 
Atvirkščiai, jūs turite galimybę visus suintriguoti, kad vėliau 
mokinių grupė norėtų apsilankyti ne virtualiame, o tikrame 
muziejuje. Reikia įžvelgti ir asmeninę naudą – tokių pamokų 
rengimas ir vedimas skatins edukatorius tobulėti, jausti pa-
sitenkinimą tuo, kad jo darbas, žinios ir gebėjimai reikalingi, 
kad gali įrodyti sau ir kitiems, jog sugeba keistis ir prisitaikyti 
prie XXI amžiaus keliamų reikalavimų. O kaip teigė edukato-
rius Justas Motijauskas, „tai gera nauja patirtis ir gerų pažin-
čių mezgimo būdas“.

Skatinčiau muziejus jungtis į šią iniciatyvą ir rengti nuotolines 
integruotas pamokas visos Lietuvos mokykloms. Jei mokyto-
jai nedrįsta, raginkime patys, nes mūsų tikslas šviesti visuo-
menę ir tai daryti jai priimtinais būdais. Taip pat atsižvelkime 
į Renatos Treigienės žodžius: „Per didelė prabanga muzie-
jams, turintiems ypatingus rinkinius, būti tik savo kraštiečių 
lankomais. Tai, kas sukaupta, sukurta, turi būti pasiekiama 
visiems“. O geriausias ir lengviausias būdas tai padaryti – pa-
siekti savo edukacinių užsiėmimų dalyvį per internetą. 
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MUZIEJŲ IR MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMAS 
BŪTINAS
2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose yra 
aprašytos socialinio ugdymo įgyvendinamo galimybės, ku-
riose vienas iš punktų: „Siekiant gerinti gimtojo krašto (pa-
vyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir Lietuvos 
valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalį 
istorijos ir geografijos pamokų rekomenduojama organizuo-
ti netradicinėse aplinkose“. Taigi muziejuose ugdyti tautinį 
ir pilietinį tapatumą įsisąmoninusį, kitas tautas gerbiantį, 
istoriškai sąmoningą, bendruomenišką, kritiškai mąstantį, 
aktyviai dalyvaujantį Lietuvos ir Europos sociokultūriniame 
ir politiniame gyvenime, pilietį – vienas geriausių sprendimų.

Siekiant kuo įvairiau atskleisti Klaipėdos praeities ir šiuolai-
kinio gyvenimo sąsajas, sutvirtinti pilietiškumo pamatus, 
suvokti Klaipėdos kaip uostamiesčio pranašumą prieš kitus 
žemyninės Lietuvos miestus, Lietuvos jūrų muziejaus inicia-
tyva pirmą kartą Lietuvos muziejų istorijoje į bendrą projektą 
„Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“ su Kultūros tarybos 
palaikymu buriasi visi Klaipėdos miesto muziejai: Lietuvos 
jūrų muziejus, Lietuvos dailės muziejaus padaliniai – Prano 
Domšaičio galerija, Laikrodžių muziejus ir Mažosios Lietu-
vos istorijos muziejus. Šio projekto įgyvendinimas leistų su-
burti naują muziejų bičiulių, miesto istorija besidominčiųjų 
bendruomenę, kuri geriau suvoktų apie savo gyvenamosios 
vietovės raidą nuo seniausių laikų iki šių dienų; sietų istorijos 
faktus į prasminę visumą, mokėtų nustatyti istorijos reiškinių 
priežastis bei pasekmes; įžvelgtų skirtingas istorijos įvykių 
interpretacijas ir aiškintųsi jų priežastis; ugdytųsi pagarbą 
praeities kartų kultūriniam palikimui.

Laikrodžių muziejaus kolektyvas susidomėjęs ir entuziastingai 
priėmė Lietuvos jūrų muziejaus pasiūlytą naują, manome, iki 
šiol neįgyvendintą idėją – sujungti visus uostamiesčio muzie-
jus į vieną projektą ir pateikti Klaipėdos moksleiviams išsamią 
informaciją, o kas gi vyko Klaipėdoje XIII–XIV a. Sumanymas 
puikus, nes apsilankę edukacinių renginių cikle, moksleiviai 

Renata TREIGIENĖ, Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

PRIIMKIM IŠŠŪKĮ! PADĖKIME MOKSLEIVIAMS 
ORIENTUOTIS ISTORINIAME LAIKE IR ERDVĖJE!

turės galimybę susidaryti vientisą vaizdą, kaip gyveno pajūrio 
lietuviai, t.y. ką valgė, kaip leido laisvalaikį, kokiais prietaisais 
skaičiavo laiką ir kt. O muziejai tikrai turi ką parodyti ir papasa-
koti. Panaudodami ekspoziciją, dešimtmečiais sukauptą infor-
maciją muziejininkai pristatys specialiai projektui „O tuo metu 
Klaipėdoje...“ parengtus edukacinius užsiėmimus.

Giedrūda Kazonienė, Laikrodžių muziejaus vyr. muziejininkė

Klaipėdos miesto muziejų susijungimas bendrai edukacinei 
veiklai yra naujovė, skatinanti ieškoti ir atrasti naujus darbo 
metodus bei formas. Šis projektas įvairiapusiškai supažindins 
mokyklų bendruomenes su šio krašto istorija, vėlyvaisiais vidu-
ramžiais, pasitelkiant naujausias technologines galimybes bei 
muziejų vidinius išteklius. Šių dienų moksleivius nelengva nu-
stebinti ir sudominti, kadangi jie turi didžiulę galimybę rinktis 
kultūrinę veiklą. Edukacinių užsiėmimų įvairovė, atskirų muzie-
jų erdvės turėtų pritraukti mokinius bei jų mokytojus ir ska-
tinti lankytis įvairiuose muziejuje, kiekviename  jų atrandant 
kažką naujo.

Laura Kubiliutė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus mu-
ziejininkė 

Bendros Klaipėdos muziejų edukacinės programos kūrimas pir-
miausia naudingas patiems muziejų darbuotojams. Pažintis su 
kito muziejaus ekspozicijomis, darbo metodais, turtina kiekvie-
no darbuotojo patirtį, leidžia analizuoti savo edukacinę veiklą 
bendrame miesto muziejų kontekste. Drauge plėtojant bendrą 
temą, dalijantis patirtimi galima atrasti ne tik bendrybių, bet 
ir tai, kas skiria. Todėl rengdamas vienos edukacinės progra-
mos skirtingus modulius kiekvienas muziejus ieškos, kaip gali 
atskleisti viduramžių Klaipėdos temą iš savo muziejaus specifi-
kos, nedubliuojant mokymo turinio su kitais muziejais.  

Vaidė Gaudiešiūtė, Prano Domšaičio galerijos (LDM) vyr. mu-
ziejininkė
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KLAIPĖDOS MUZIEJAI JUNGIASI PROJEKTUI 
 „O TUO METU KLAIPĖDOJE“.
Visi muziejai drauge planuoja sukurti edukacinių užsiėmimų 
ciklą „O tuo metu Klaipėdoje“. Ciklo dėka 2016 metais visų 
Klaipėdos miesto mokyklų moksleiviams bus pristatyta XIII–
XV a. Klaipėdos miesto istorija nuo miesto įkūrimo (1252) 
metų. Kiekvienas muziejus parengs po edukacinę programą 
„O tuo metu Klaipėdoje...“ XIII–XV a. tema, atskleisdamas 
savo ekspozicijų, rinkinių turinį. 

Laikrodžių muziejaus (LDM) edukatorių komanda pristatys 
programą „O tuo metu Klaipėdoje laiką suvokė ir skaičia-
vo…“ Tai kūrybinės saulės laikrodžių atsiradimo istorijos 
pamokėlės. Užsiėmimo dalyviai pirmiausia susipažins, kaip 
XIII–XV a. Klaipėdos miestelėnai suvokė laiką ir kokius prie-
taisus gaminosi jam skaičiuoti. Antroje užsiėmimo dalyje 
moksleiviai, pritaikydami teorines žinias, gaminsis saulės lai-
krodžius. Visi kartu išsiaiškins, kaip galima nustatyti pagrin-
dines pasaulio kryptis ir praktiškai panaudoti savo sukurtą 
saulės laikrodį. 

Prano Domšaičio galerija (LDM) pristatys edukacinę progra-
mą „O tuo metu Klaipėdoje... atsirado Memelis“. Remiantis 
Prano Domšaičio galerijos tapybos, grafikos, skulptūros ir 
taikomosios dekoratyvinės dailės ekspozicijomis bus sukur-
ta interaktyvi tarpdisciplininio pažinimo programa. Galerijos 
salės virs „tarpdisciplininėmis laboratorijomis“, kuriose mo-
kiniai gyvai analizuos meno kūrinius, juos interpretuos per 
viduramžių Klaipėdos prizmę, kurs menines projekcijas

Lietuvos jūrų muziejus pristatys edukacinį užsiėmimą „O tuo 
metu Klaipėdoje kuršiai... “. Užsiėmimuose bus pateikiama 
XIII–XV amžiaus kuršių gyvenimo, ginkluotės ir kovos būdai. 
Kuršiai buvo baltų vikingai.Istorijos metraščiai liudija, kad jų 
bijojo ir savi, ir svetimi. Edukaciniuose užsiėmimuose dalyviai 
taps kuršių istorijos detektyvais. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus pristatys edukacinį užsi-
ėmimą „O tuo metu Klaipėdoje ir žaidimus žaidė“. Užsiėmi-
muose bus kalbama apie tai, kad viduramžiais klaipėdiečiai 
ne tik dalyvavo aršiose kovose ar gynė pilį, bet ir mėgdavo 
smagiai leisti laiką žaisdami populiarius Vakarų Europoje 
paplitusius žaidimus. Piliavietės archeologinių tyrinėjimų 
medžiaga atskleidžia, kad Klaipėdos gyventojai žaisdavo kė-
gliais, kurie buvo gaminami iš galvijų pirštikaulių. Čia mokiniai 
išbandys šiuos taiklumo, vikrumo ir sumanumo reikalaujan-
čius žaidimus kėgliais ir nardais. 

Projekto veikimo principas: kiekviena moksleivių grupė tu-
rės dalyvauti visų keturių muziejų edukacinėse programose. 
Pirmame muziejuje jis gaus užduočių knygelę, kurioje savo 
įrašus paliks ir visi likusieji muziejai. Paskutiniame muziejuje 
grupė gaus dovanų Klaipėdos muziejų edukacijas pristatantį 
kalendorių. Sulaukus Kultūros tarybos pritarimo numatoma 
priimti 25 moksleivių klases iš skirtingų Klaipėdos miesto mo-
kyklų. Vienai dalyvių grupei (klasei) numatyta po vieną užsi-
ėmimą kiekviename Klaipėdos muziejuje. Iš viso per metus 
planuojama surengti 100 užsiėmimų, t.y. su miesto istorija 
supažindinti ne mažiau kaip 750 moksleivių.

Minint Muziejų dieną gegužės 18-ąją planuojama pristatyti 
4 muziejų jungtinę integruotą edukacinę programą „O tuo 
metu Klaipėdoje“ miesto centre plačiajai auditorijai.

BŪK DRĄSUS! TAPK ISTORIJOS ŠVYTURIU 
SAVO KRAŠTE...
Labai norisi tikėti šios idėjos sėkme ir tęstinumu. Juk kasmet 
Klaipėdoje galima pristatyti vis kitą istorijos laikotarpį... O 
gal gims gražūs jungtiniai muziejų projektai: „O tuo metu 
Kaune“, „O tuo metu Vilniuje.“ O jeigu taip visi muziejai susi-
burtų į regionus – „O tuo metu Žemaitijoje“ ar „O tuo metu 
Dzūkijoje“... 

Kas žino, kiek dar galima sukurti tokių idėjų...Nesitikiu šian-
dien sulaukti pasekėjų, tačiau kviečiu visus diskutuoti. Būkite 
drąsūs! Priimkite iššūkius! Tegul jūsų muziejus tampa švytu-
riu savame krašte, padedančiu moksleiviams orientuotis is-
toriniame laike ir erdvėje.
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2015 metų liepos mėnesį švęsdama savo 10-ąjį gimtadienį 
Istorinė Prezidentūra Kaune pakvietė 5–10 metų amžiaus 
vaikus į svečius. Su jaunaisiais lankytojais buvo kalbama apie 
svarbiausius mūsų valstybės simbolius, pasakojama jų kilmė, 
diskutuojama apie jų reikšmę ir naudojimą įvairiomis progo-
mis. Taip gimė nauja edukacinė programa „Jaunojo piliečio 
pamoka“. 

Šios programos tikslas – per valstybinius simbolius supažin-
dinti edukacijos dalyvius su pilietinėmis ir tautinėmis ver-
tybėmis bei sužadinti norą būti gerais piliečiais. Programa 
skirta 5–10 metų vaikams ir šeimoms su tokio amžiaus vai-
kais. Aptariant tris pagrindinius valstybės simbolius – herbą, 

himną ir vėliavą – išryškėja pamatinės vertybės: orumas, sa-
vigarba, atsakomybė už tautos ir valstybės ateitį, jungiančios 
valstybę su jos piliečiais.

Tarp kiekvienos valstybės ir jos piliečių egzistuoja tam tikra 
sutartis bei tam tikros formos draugystė. Jaunas žmogus 
turi ne tik žinoti savo teises, bet ir suvokti savo pareigas. Dar 
Prezidentas Antanas Smetona pasakė, kad „Nepriklauso-
mybė nėra toks daiktas, kurs, kartą ingytas, amžinai palieka 
tautai be niekur nieko“. Kitoje savo kalboje jis vaizdžiai pa-
brėžė, kad Lietuva yra kryžkelėje, kaip tie žirniai prie kelio, 
kurių eidamas bet kas nori pasiraškyti, todėl pareiga laisvei 
turi būti diegiama nuo pat mažų dienų. Vaikai privalo žinoti 

Renata Mikalajūnaitė, Istorinės Lietuvos prezidentūros Kaune vadovė
Gediminas Kasparavičius, Istorinės Lietuvos prezidentūros Kaune ekskursijų vadovas ir edukatorius

ISTORINĖS PREZIDENTŪROS EDUKACINĖ 
PROGRAMA „JAUNOJO PILIEČIO PAMOKA“

02_

1.
Su jaunojo Lietuvos piliečio sertifikatu! Kaunas, 
2015 m. liepos 1 d. Jovitos Jankauskienės nuotr.
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šalies, kurioje gyvena, istoriją, suprasti, koks buvo sunkus ir 
sudėtingas kelias, vedęs į nepriklausomą Lietuvą. Valstybės 
simboliai yra tokie objektai, kurie tinkamai prakalbinti praby-
la ir pasakoja apie Lietuvos praeitį bei dabartį.

Edukacinės programos pradžioje dalyviai savarankiškai ap-
žiūri Adjutanto ir budinčio karininko kabinetą bei turi suras-
ti eksponatus su šalies herbu. Aptikus tarpukario stilizuoto 
Vyčio atvaizdus, vaikai lygina juos su dabartiniu šalies herbu, 
atsako į nesudėtingus diskusinius klausimus. Vytis yra vienas 
svarbiausių Lietuvos valstybingumo ženklų, kartu ir vienas 
seniausių valstybės herbų Europoje. Istorikai mano, jog pir-
masis jojantį raitelį antspaude XIV a. antrojoje pusėje galė-
jo panaudoti didysis kunigaikštis Algirdas, o nuo XV a. Vytis 
tapo neginčijamu Lietuvos valstybės herbu. Edukacijos daly-
viams papasakojama, kodėl ankstyvojoje Lietuvos heraldiko-
je raitelis buvo vaizduojamas pasirengęs šuoliui į dešinę – gy-
nybinei pozicijai. Vaikai sužino, jog tarpukariu nebuvo vieno 
oficialiai patvirtinto herbo varianto, labiausiai paplito gana 
romantiška Antano Žmuidzinavičiaus herbo versija. 

Susipažinę su herbu, jo istorija ir reikšme, edukacijos dalyviai 
kyla į Prezidento kabinetą, kuriame kalbama apie valstybinę 
vėliavą. Ką pasakoja vėliavos spalvos?  Kodėl jos tokios? Kaip 
toks derinys gimė Jono Basanavičiaus bei kitų valstybės kū-
rėjų galvose? Kodėl minime Lietuvos vėliavos dieną? Kada 
reikia iškelti trispalvę? Edukatorius parodo, kaip reikia gerbti 
Lietuvos valstybinę vėliavą, kaip taisyklingai laikyti ir nešti 
per paradą. Taip pat su vaikais diskutuojama, kaip jų šeimose 
švenčiamos valstybinės šventės, kokie švenčių atributai nau-
dojami, kaip elgiamasi su valstybės simboliais.

Apie trečiąjį Lietuvos valstybės simbolį – himną – edukacijos 
dalyviai taip pat sužino daug istorinių faktų.  Edukatorius pa-
pasakoja, kada buvo sukurta tautinė giesmė ir kas jos auto-
rius. Vaikai sužino, kodėl pirmą kartą tautinė giesmė suskam-
bo Peterburge (Rusijoje), o ne Lietuvos istorinėje sostinėje 
Vilniuje. Taip pat aiškinama, kaip reikia elgtis skambant Lietu-
vos valstybės himnui. 

Edukacijos pabaigoje dalyvių laukia įdomi praktinė užduotis 

– sudėlioti Tautiškos giesmės dėlionę. Himno žodžiai čia pa-
keisti paveikslėliais, kuriuos reikia sudėti į atitinkamų žodžių 
vietas, kad išeitų visas himno tekstas. Dėliojama diskutuo-
jant apie kai kurių sąvokų reikšmę ir prasmę. Pavyzdžiui, žodį 
„naudai“ atitinka paveikslėlis su arklu, knyga ir lyra – vaikai 
supažindinami su maironiškuoju naudos supratimu, kad ti-
kroji nauda yra ne materialūs dalykai. Nauda valstybei yra 
tada, kai jos piliečiai pasiryžę: „paimsim arklą, knygą, lyrą ir 
eisim Lietuvos keliu“. Tokiu būdu lavinamas ir edukacijos da-
lyvių asociatyvus mąstymas. 

Programa patvirtino vieną pagrindinių muziejaus principų 
– bet kokioje muziejaus vykdomojoje veikloje turi būti tam 
tikras iššūkis dalyviui/lankytojui. Tik parodęs savo sumanumą 
ir įveikęs tam tikras gerai parengtas užduotis dalyvis jaus ti-
krą pasitenkinimą. Tokiu būdu šioje programoje pasiekiamas 
geriausias rezultatas: edukatorius sėkmingai perduoda savo 
žinią, edukacijos dalyviai sėkmingai ją priima ir įtvirtina įveik-
dami įdomią užduotį – sudėlioja himną iš paveikslėlių. Pačioje 
pabaigoje jaunieji muziejaus lankytojai po trumpo apibendri-
nimo apdovanojami Jaunojo piliečio pažymėjimais.

Kaip naujiena ši edukacinė programa pristatyta daželiams ir 
mokykloms šių metų rugsėjo mėnesį. Ji greitai populiarėja. 
Programa buvo pristatyta ir šių metų mugės „Mokykla 2015“ 
Pilietiškumo alėjoje, kur susilaukė daug dėmesio ir labai tei-
giamų lankytojų įvertinimų. Ypač gera buvo įvertinta viena iš 
žinių įtvirtinimui skirtų priemonių – himno dėlionė. Mugėje 
dalyvavę tėvai su mažais vaikais labai entuziastingai atliko šią 
užduotį. 

Autentiškoje Prezidento rūmų aplinkoje ši edukacija įgauna 
dar daugiau solidumo, o žodžiai apie Tėvynės meilę ir pareigą 
laisvei įgauna dar didesnę prasmę.

2. 3.

2.
Jaunieji piliečiai gieda Lietuvos Respublikos himną. Kaunas, 2015 m. 
liepos 1 d. Renatos Mikalajūnaitės nuotr.
3.
Edukacinė Lietuvos Respublikos himno dėlionė mažųjų lankytojų apsuptyje. 
Kaunas, 2015 m. liepos 1 d. Renatos Mikalajūnaitės nuotr.
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„Gelme, pločiu, universalumu ir pagaliau literatūriniu apipa-
vidalinimu Hamletas yra vienas ryškiausių personažų visoje 
Vakarų pasaulio literatūroje“, – rašė Alfonsas NykaNiliūnas. 
Kiekvienas šimtmetis, kiekviena generacija davė savo Hamle-
tą. Teatro kūrėjai nuolat grįžta prie šio kūrinio, suteikdami 
jam naujas formas, atrasdami naujas prasmes Danijos princo 
Hamleto tragedijoje.

2014 metais visas pasaulis minėjo įžymaus anglų rašytojo, 
dramaturgo ir poeto Viljamo Šekspyro 450-ąsias gimimo me-
tines. Tarp mininčiųjų buvo ir Lietuva. Lietuvos teatro, muzi-
kos ir kino muziejus (LTMKM) šiai išskirtinei datai paminėti 
pakvietė lankytojus į parodą, kurią pavadino garsia V. Šeks-
pyro tragedijos herojaus Hamleto monologo fraze „Būti ar 
nebūti“. Parodoje pristatomi penki „Hamleto“ spektakliai, 
vykę profesionalaus teatro scenoje. Juos kūrė režisieriai Mi-
chailas Čechovas (Valstybės teatre Kaune, 1932), Juozas Ru-
dzinskas (LVDT,1959), Irena Bučienė (LVDT, 1987), Eimuntas 
Nekrošius (festivalis LIFE, 1997), Oskaras Koršunovas (OKT/
Vilniaus miesto teatras, 2008).

 Paulius STEPONAVIČIUS, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, edukacinės programos vadovas

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „BŪTI AR NEBŪTI“

Penki režisieriai, penki Hamletai – Andrius Oleka-Žilinskas, 
Henrikas Kurauskas, Romualdas Ramanauskas, Andrius Ma-
montovas, Darius Meškauskas. Per šiuos penkis spektaklius, 
penkis hamletus atsiskleidžia Lietuvos teatro istorija – skir-
tingos režisūrinės ir vaidybos mokyklos, tuo metu teatre 
vyravusios estetines tendencijos, iškyla įžymiausių teatro 
kūrėjų vardai.

Magiškas penketas užbūrė muziejaus lankytojus – jie turėjo 
unikalią progą prisiminti, o gal dar tik pažinti penkis jau le-
gendomis tapusius „Hamleto“ pastatymus Lietuvos teatrų 
scenose nuo 1932 iki 2008 metų, juos kūrusius penkis reži-
sierius, Hamletus ir Ofelijas įkūnijusius aktorius, dailininkus 
ir kompozitorius, kurie savo triūsu įsiamžino ne tik Lietuvos 
teatro istorijoje, bet ir žiūrovų širdyse. Parodoje buvo eks-
ponuojami E. Nekrošiaus legendinio pastatymo „Hamletas“ 
dekoracijos, butaforija ir kostiumai (dailininkė Nadežda Gul-
tiajeva). Teatrinėje aplinkoje įrengtose videoperžiūrų vietose 
parodos lankytojai turėjo galimybę klausyti J. Rudzinsko pa-
statymo 1959 m. įrašyto Lietuvos radijuje, žiūrėti E. Nekro-
šiaus, O. Koršunovo, I. Bučienės spektaklių videoįrašus, Dmi-

02_

1. 2.



2502_RUBRIKA_Programos projektai

1-3.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus edukacinės 
pamokos „Būti ar nebūti“ akimirkos. Vytauto Širvinsko nuotr.

trijaus Matvejevo nuotraukas, kuriose įamžintos spektaklių 
repeticijų ir gastrolių akimirkos, dailininko Mstislavo Dobu-
žinskio pirmam lietuviškam Hamletui (1932) kurtus scenogra-
fijos eskizus, kurie saugomi Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejaus fonduose.

Domėjimasis paroda, kurią taip nuoširdžiai kūrė muziejaus 
kolektyvas, paskatino sukurti jos erdvėje edukacinę pro-
gramą – šiuolaikiškai pristatyti Šekspyro kūrybą mokiniams, 
atsižvelgiant į bendrąsias ugdymo programas ir siekiant pa-
teikti mokykloje dėstomą medžiagą kiek neįprastu būdu. 
Dėl intensyvaus parodų kaitos grafiko paroda LTMKM buvo 
eksponuojama vos pusantro mėnesio, o ja remiantis sukurta 
edukacinė programa vykdoma ir šiandien. Per edukacinį užsi-
ėmimą mokiniai klausosi pasakojimo apie įžymųjį anglą buvu-
sios parodos erdvėje – paslaptingą nuotaiką kuria originalios 
1997 m. Eimunto Nekrošiaus režisuoto legendinio spektaklio 
„Hamletas“ scenos dekoracijos, butaforija bei N. Gultiajevos 
sukurti kostiumai. Teatrinis užsiėmimo erdvės apšvietimas 
išryškina originalų šviestuvą su virš metalinio stalo it Damo-
klo kardas kabančiu dantytu disko formos pjūklu, metalinius 
krėslus, kaustytus batus ir kitas scenografijos detales. Reži-
sieriaus E. Nekrošiaus didelio formato nuotrauka, kurioje jis 
įamžintas lyg pro praskleistus kulisus į sceną iš salės žvel-
giantis žiūrovas. Skvarbus režisieriaus žvilgsnis ir paslaptinga 
spektaklio muzika (kompozitorius Faustas Latėnas) skatino 
mokinių domėjimąsi scenine aplinka, jie jautėsi laisvai, jų aky-
se buvo galima įžvelgti nuostabą – kas čia vyks?

Edukacinio užsiėmimo dalyviai turi galimybę rinktis – būti 
stebėtojais ar aktyviais dalyviais. Kas nori, sėdi supamoje kė-
dėje, kiti tuo tarpu tyrinėja stiklinę taurę ar geležinę špagą, 
liečia žalvarinį virdulį ar medinį lagaminą. Dviejuose teleekra-
nuose vienu metu nenutrūkstamai rodomi E. Nekrošiaus bei 
Oskaro Koršunovo režisuotų „Hamleto“ spektaklių videoįra-
šai, kuriuos mokiniai stebi patogiai įsitaisę ant sėdmaišių ar 
stovėdami prie įmantrios konstrukcijos kubų. Palietus jų pa-

viršių, lempų šviesoje išryškėja garsaus Hamleto monologo 
eilės, kuriomis dekoruotos kubų sienelės; klausomasi eduka-
toriaus pasakojimo apie Šekspyro kūrybą. Originalo ir gim-
tąja kalba deklamuojami sonetai prikausto mokinių dėmesį 
– nusikelia į kelių šimtmečių senumo įvykius, padeda įsivaiz-
duoti jaunojo Danijos princo kančias ir tragediją, mėginti pa-
jausti tuometinio ir nūdienos žmogaus problemų panašumą 
bei bendrumą. Ir ne tik – dvikalbis sonetų deklamavimas turi 
mokiniams atskleisti dar vieną kūrybinio darbo momentą, 
kaip vertėjams pavyksta prakalbinti svetima kalba parašytą 
kūrinį ir padaryti jį artimu bei suprantamu skaitytojui. 

Visiems edukacinio užsiėmimo dalyviams labiausiai patinka 
Hamleto ir Ofelijos dialogas, kuris yra tapęs kulminaciniu 
užsiėmimo tašku. Pasiskirstę poromis ir trumpai parepetavę 
dialogą skaito ir vaidina visi norintieji. Smagu stebėti žiūro-
vus, gyvai reaguojančius į klasės draugų balsais prabylančius 
tragedijos personažus. Ši galimybė, kaip, beje, ir galimybė 
pabūti „aktoriumi“, manau, palieka neišdildomų įspūdžių ir 
patiems mokiniams, ir jų mokytojams. Reikia tikėtis, kad užsi-
ėmimo dalyviai supranta edukacinį užsiėmimą esant ne vien 
tik apie garsųjį V. Šekspyrą ir jo nepakartojamą „Hamletą“. 
Tai mintys apie istoriją, filosofiją, poeziją ir aktualius nūdie-
nos jaunimui klausimus, tai edukacija apie teatrą, sudėtingą 
aktoriaus profesiją, garsius lietuvių režisierius, kurie daug pri-
sidėjo populiarinant Šekspyrą Lietuvoje ir už jos ribų. 

Šekspyro „Hamletas“ yra įtrauktas į Lietuvių kalbos ir lite-
ratūros ilgalaikio ugdymo planą 11 (III gimnazijos) klasei. Šis 
faktas ir programos teatrališkumas lemia programos „Būti ar 
nebūti“ populiarumą. Edukacinės programos sėkmę liudija 
užsiėmimuose dalyvavusių mokinių skaičius – jis keturis kar-
tus viršijo tuo pačiu pavadinimu buvusios parodos lankytojų 
skaičių.

3.
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Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje Klaipė-
doje įrengus judesiais valdomą interaktyvią projekcinę sieną, 
nuo 2015 metų pradžios įgyvendinama nauja edukacinė pro-
grama „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“, skirta ikimoky-
klinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunimui. Programos 
tikslas – pasitelkus inovatyvias technologijas, įdomiai ir pa-
traukliai pristatyti vaikams bei mokiniams tapytojo ekspresi-
onisto Prano Domšaičio kūrybą. Interaktyvi projekcinė siena 
leidžia užsiėmimo dalyviams virtualiai „persikelti“ į dailinin-
ko paveikslų skaitmeninius vaizdus, „keisti“ jų kompoziciją, 
stebėti, kaip keičiasi virtualaus paveikslo erdvė, kartu giliau 
pažvelgti į realius meno kūrinius. Skaitmeninės interaktyvios 
projekcijos, planšetinių audiogidų, tradicinių grafo projek-
torių teikiamos veiklos galimybės edukacinėje programoje 
derinamos su tradicinės veiklos formomis – spalvų eksperi-
mentais, tapymu ir piešimu.

Edukacinę programą sudaro du nuosekliai susiję užsiėmimai, 
pritaikyti įvairaus amžiaus dalyvių įgūdžiams bei poreikiams. 
Užsiėmimas „Pirmas žingsnis – spalva ir detalė“ prasideda 
nuo realistinės dailės atstovo Česlovo Janušo ir ekspresionis-
to P. Domšaičio tapybos darbų palyginimo. Pasitelkus įvairias 

Vaidė GAUDIEŠIŪTĖ, Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijos vyr. muziejininkė

ĮŽENK Į PAVEIKSLĄ PRANO DOMŠAIČIO 
GALERIJOJE

užduotis ir žaidimus, dalyviai skatinami pasidalinti savo įspū-
džiais apie paveikslus, o muziejininkų parengti planšetinio 
audiogido tekstai leidžia mokiniams palyginti juos su profe-
sionaliais meno kūrinių vertinimais. Praktinė užsiėmimo dalis 
skirta spalvai. Grafo projektorių ir spalvotų skaidrių pagalba 
dalyviai eksperimentuoja su spalvomis ir stebi, kaip, keičiant 
spalvas, kinta paveikslo vaizdas ir nuotaika. Spalvų maišymo 
būdų išmėginimas, optinių iliuzijų kūrimas įtraukia į praktines 
veiklas ne tik entuziastingus mažuosius užsiėmimo dalyvius, 
bet ir santūrius paauglius. 

Antrajame užsiėmime „Antras žingsnis – figūra ir aplinka“ 
daugiausia dėmesio skiriama kompozicijai. Siūlomi atrakty-
vūs žaidimai, padedantys apibūdinti konkretaus paveikslo 
kompoziciją, o atliekant įvairius komponavimo pratimus 
stebima, kaip, keičiant motyvus, kinta konkretaus paveikslo 
vaizdas ir nuotaika. Visa sukaupta patirtis įtvirtinama interak-
tyvios projekcinės sienos salėje, pasitelkus įvairius atributus, 
garsus, judesius, improvizuojant. 

Edukacinė programa „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“ 
sulaukė dėmesio. Pedagogai įvertino jos lankstumą (galima 
pasirinkti praktines užduotis, atlikimo technikas), veiklų įvai-
rovę, pritaikomumą skirtingo amžiaus mokiniams, o dalyviai 
– patrauklų dailės pažinimo būdą, eksperimentavimą ir im-
provizavimą muziejaus aplinkoje. 

02_

1.
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos pirmokams žaisti su spalvomis 
labai linksma. 2015 m. Vaidės Gaudiešiūtės nuotrauka.

1.
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Šios programos tikslas supažindinti moksleivius su pašto 
atsiradimo istorija, įvairiais siuntimo būdais. Pamokoje pa-
sakojama apie netikėčiausius ir įdomiausius laiškų keliavimo 
būdus – nuo pašto balandžių iki katino paštininko Emdžėjaus 
(angl. MJ). Programos dalyviai gali susipažinti su muziejuje 
saugomomis filatelijos kolekcijomis, mokosi rašyti laiškus 
specialiai paruošta tikra žąsies plunksna, pamirkant ją tuše. 
Daug dėmesio sulaukia spausdinimo mašinėlės, kuriose vai-
kai dažniausiai pasigenda „delete“ klavišo. Parašytus laiškus 
dalyviai mokosi antspauduoti vaško ir rašalo antspaudais. 
Programos eigoje visa teorinė medžiaga iliustruojama: rodo-
mos skaidrės, paveikslais sukurtais spausdinimo mašinėlė-
mis bei kita vaizdinė medžiaga. 

Paštas atsirado jau tada, kai vienas žmogus pajuto, jog turi 
kai ką pasakyti kitam, pavyzdžiui, kaimo vyresniajam prirei-
kė sušaukti vyrus. Jis „siunčia“ krivulę – kreivą lazdą. Kaimo 
vyresnysis ją įteikia artimiausiam kaimynui ir pasako, kad pra-
neštų, jog vyrai renkasi „saulei leidžiantis“. Pastarasis krivulę 
su šiais žodžiais perduoda kitam, šis toliau... Tokiu būdu žinia 
apkeliaudavo visą kaimelį.

Kadaise pavojaus signalai buvo perduodami laužo dūmais, 

Laura KUPČINSKIENĖ, Daiva ROŽIENĖ, Vilkaviškio krašto muziejus

EDUKACINĖ PAMOKA 
„SENOJO PAŠTO PASLAPTYS“
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paukščių balsų mėgdžiojimu. Dažniausiai mėgdžiotos gegu-
tės, strazdai, lakštingalos. Vėliau karo vadai perspėti apie pa-
vojų siųsdavo pasiuntinius. Iš pradžių jie perduodavo nurody-
mus žodžiu, vėliau – sutartiniais ženklais, o atsiradus raštui 
– laiškais. Tad jau senų senovėje laiškai buvo siunčiami per 
pasiuntinius, dažnai – estafetės principu.

Turbūt sunku ir įsivaizduoti laikus, kai meilės prisipažinimai 
sklisdavo ne elektroniniais laiškais, „Skype“ ar mobiliuoju 
telefonu, bet balandžių paštu. Laiškų siuntimas naudojant 
pašto balandžius yra pats seniausias pašto siuntimas oru. 
Anksčiau kaimeliai keisdavosi balandžiais. Jeigu kaimelio A 
gyventojai nori perduoti žinutę į kaimelį B, reikia žinutę pri-
rišti prie kaimelio B balandžio ir jį paleisti. 

1.
Bendromis pastangomis ieškome mygtuko „Delete“. 
Kęstučio Inkratos nuotr.
2.
Programos dalyviai mokosi rašyti žąsies plunksna.
Kęstučio Inkratos nuotr.

1. 2.
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Balandžiai taip pat buvo nepakeičiami pagalbininkai kare. 
Kariai iš štabo pasiimdavo balandžių ir, reikalui esant, iš karo 
zonos su slapta informacija juos paleisdavo. Tada šie grįž-
davo į štabą ir perduodavo svarbią informaciją. Nors Belgi-
ja buvo vadinama balandžių tėvyne, kariuomenė turėjo tik 
vieną balandinę. Taip buvo dėl to, kad balandžių augintojų 
šalyje buvo labai daug ir karo atveju jie turėjo pakankamai 
šių nuostabių sparnuočių. Karinių balandžių buvo auginama 
ir kitose šalyse: Prancūzijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Šveica-
rijoje, Vokietijoje. 

Kariuomenės balandžiai neprivalėjo greitai grįžti, bet turėjo 
turėti stiprią trauką namo, privalėjo buti stiprūs ir turėti gerą 
orientaciją. Labiau vertinti buvo tamsaus apsiplunksnavi-
mo, nes sunkiau buvo pastebimi fronto teritorijoje skrydžio 
metu. Tamsūs balandžiai taip pat neatkreipdavo didelio plėš-
rūnų susidomėjimo. Balandžiai buvo treniruojami taip, kad 
gebėtų skristi vasarą ir žiemą. 

Pašto balandžiai atstojo kurjerius iš jūros į sausumą ne tik 
Europoje, bet ir Afrikoje. Kai pasirodydavo horizonte žemė, 
buvo išleidžiami balandžiai su žinia šeimai apie sugrįžimą. Dėl 
Afrikoje esančio didelio plėšrių paukščių skaičiaus, su viena 
ir ta pačia žinia buvo išsiunčiami 2–3 balandžiai, kad būti ti-
kram, jog informacija pasieks tikslą. Vėliau šis paprotys tapo 
madingas ir tarp turistų įvairiose kelionėse. 

Šiandien balandžiai laiškų nebenešioja. Dabar tai tapo tiesiog 

sportu. Organizuojama labai daug renginių, kuriuose pašto 
balandžiai parodo savo gebėjimus. Europoje kas pora metų 
vyksta balandžių olimpiados. Gerus rezultatus čia pasiekia 
Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos balandžių augintojai. Varžy-
bose pagrindinis vertinimo kriterijus – greitis. Laimi tie paš-
to balandžiai, kurie iš konkretaus taško greičiausiai pasiekia 
savo namus. Viską lemia balandžio grįžimo greitis. Pašto ba-
landis gali pasiekti 120 km/h greitį ir įveikti daugiau nei 1000 
km. Edukacinės programos metu lankytojams pateikiame 
įvairių klausimų. Pavyzdžiui: tuo pačiu metu, toje pačioje vie-
toje paleidžiamas balandis ir kartu pradeda važiuoti automo-
bilis, kuris greičiau pasieks finišą? 

Lietuvoje pirmosios reguliarios tarpmiestinio ryšio linijos 
(pašto traktai) pradėjo veikti jau XVI a. II pusėje. Jos jungė 
Vilnių ir Kauną su Krokuva. Vėliau, XVII a., Lietuvos keliais ka-
rietos su paštu riedėjo į Maskvą, Lenkiją, Latviją, Prūsiją. Ta-
čiau keliai buvo labai blogi, rudenį ir pavasarį dažnai būdavo 
sunku jais važiuoti, per vandens telkinius buvo mažai tiltų. 
Susisiekimas labai pagerėjo XIX a. I pusėje, kai per Lietuvą 
buvo pradėti tiesti keliai kieta danga (iš skaldos ir žvyro). Pir-
masis toks traktas Lietuvos teritorijoje nutiestas 1830–1860 
metais. Jis turėjo didelę valstybinę ir ekonominę reikšmę, 
jungė Peterburgą su Varšuva ir ėjo per Daugpilį, Zarasus, 
Uteną, Ukmergę, Kauną, Marijampolę, Kalvariją, Suvalkus – 
su atšaka nuo Marijampolės – per Vilkaviškį, Kybartus į Ka-
raliaučių, kur greta Paežerių dvaro sodybos (dvaro oficinoje 
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įsikūręs Vilkaviškio krašto muziejus) iki XX a. pr. stovėjo dar 
caro laikais statyta arklių pašto stotis, vietos gyventojų va-
dinta Ragine.

XIX a. pašto stotis privalėjo turėti kiemą su uždaromais var-
tais, su erdvia, grįsta aikšte ir ūkiniais pastatais. Pašto stoty-
je žmonių būdavo visą parą, tik naktį vartai uždaromi. Pašto 
stotyje turėjo būti raštininkas, už mažą mokestį galįs parašyti 
laišką, o lankytojai galėjo įsigyti popieriaus, vaško. Turtingie-
siems pašto korespondencija būdavo pristatoma į namus, 
jiems buvo galima laiškus įpakuoti išskirtinai.  

Pašto valdininkai žinojo, kad pašto vežikus (kurjerius) užpul-
davo plėšikai, todėl buvo leista samdyti palydovus. Paštave-
žys pats samdydavo jam artimą žmogų, turintį šautuvą. Jei 
krovinį lydėdavo pats savininkas, jam pašto stotyje išduoda-
vo žalios spalvos platų lietpaltį. Keliams aptarnauti ir prižiū-
rėti pakelėje buvo pastatyti įvairios paskirties statiniai: pašto 
stotys, kelio prižiūrėtojo pastatai, kelių užkardos, užvažiuoja-
mieji namai (karčiamos).

Lietuvos keliais riedėjusių diližanų (pašto karietos) gabentas 
paštas buvo skirstomas: lengvasis, sunkusis ir grietasis. Geru 
oru juos tempdavo keturi, orams subjurus – iki šešių arklių. 
Jais buvo gabenami laiškai, įvairūs valstybiniai raštai, pinigai, 
brangenybės, politiniai kaliniai (lydimi ginkluotų sargybinių), 
vežami rekrūtai. Pašto stotyse keičiant arklius arba nakvo-
jant, visa tai būdavo saugoma pašto stoties rūsyje, kur buvo 

įrengtos saugyklos su seifais, laikinas kalėjimas, prižiūrėtojų 
kambarys. Šiandien kelionė iš Vilniaus į Kauną trunka vos pu-
santros valandos, o anuomet tekdavo važiuoti net pusantros 
paros.

Nuo XIX a. oro paštui pradėti naudoti skraidantys aparatai, 
kurie buvo lengvesni už orą – oro balionai ir dirižabliai. Pir-
masis korespondencijos pristatymas orlaiviu įvyko 1785 metų 
sausio 7 dieną. Siuntinys oro balionu buvo nuskraidintas iš 
Doverio Anglijoje į Kalės apylinkes Prancūzijoje. O pirmasis 
oro pašto skrydis JAV 1793 m. sausio 9 d. – iš Filadelfijos į 
Deptfordą (Niu Džersis). Žanas – Pieras Blanšardas skraidino 
asmeninį Džordžo Vašingtono laišką, skirtą įteikti vieno že-
mės sklypo savininkui.

Paštas taip pat buvo gabenamas dirižabliais. Vokai buvo žy-
mimi specialiu pašto antspaudu su nurodyta data ir dirižablio 
pavadinimu (nemažai valstybių buvo išleidę specialius diriža-
blių pašto ženklus). Laiškai buvo antspauduojami skrydžio 
metu dirižablyje esančiame mažame pašto skyriuje. 1914 me-
tais dirižabliai buvo mobilizuoti kariniams tikslams, ir nuo to 
laiko jais nebuvo gabenamas paštas.

Vienas seniausių laiškų gabenimo būdų yra „Neptūno laiškai 
“ arba kitaip – žinutės butelyje. Tačiau tai negarantuoja, kad 
laiškas kada nors pasieks adresatą. Jei nedingsta – atklysta 
gerokai pavėlavę. Butelio pašto pradininkas buvo graikų filo-
sofas Teofrastas prieš daugiau nei 2000 metų užantspauduo-
tus indus išmetęs jūroje.  

Šiandien yra žinoma daug įvairiausių įdomių istorijų:

• XVI a. anglų Karališkasis jūrų laivynas taip pat naudojo 
butelinį paštą. Kartais pranešimai patekdavo į paprastų gy-
ventojų rankas. Kartą anglų žvejys tinkluose rado butelį. Ve-
damas smalsumo jį sudaužė, bet nieko vertingo nerado. Už 
smalsumą vargšas žvejys neteko galvos, nes butelyje buvo 
šnipo žinutė Anglijos karalienei. Tam, kad tokių atsitikimų 
daugiau nebūtų, karalienė išleido įsakymą, pagal kurį kie-
kvieno, išdrįsusio atidaryti, sudaužyti užantspauduotą butelį, 
laukia mirties bausmė. Taip pat buvo įsteigta jūros butelių 
atkimšėjo pareigybė. Per pirmuosius veiklos metus jis atpluk-
dytuose buteliuose rado 52 laiškus. 

3.
Plunksnos suvaldytos jaunųjų rašytojų rankose. Kęstučio Inkratos nuotr.
4.
Koks sunkus tas laiško kelias... Kęstučio Inkratos nuotr.

4.
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• Kartais buteliniu paštu pasiųstas pranešimas tapdavo vie-
nintele žinia apie dingusio laivo ir įgulos likimą. Pavyzdžiui, 
1876 metais 44 japonų  jūreiviai, sudužus jų laivui, atsidūrė 
negyvenamoje Ramiojo vandenyno saloje. Badaujantys jūrei-
viai išsiuntė pagalbos prašymą kokoso riešuto kevale. Vande-
nynas jų laišką atnešė kaip tik prie to kaimelio, iš kurio išplau-
kė japonai, tačiau tik po 59 metų. 

• Prieš keletą metų škotų žvejys prie D. Britanijos krantų iš-
traukė užantspauduotą butelį, kuris iš mokslinio laivo buvo 
išmestas Šiaurės jūroje prieš 97 metus ir 309 dienas. Tai il-
giausiai jūrose klajojęs laiškas. 

Šiandien buteliniu paštu naudojamasi iš smalsumo, tikintis 
netikėtų pažinčių ar kitokių malonių siurprizų. 

O kaip laiškai be antspaudų? Antspaudų gamybai naudotos 
labai įvairios medžiagos. Lietuvoje ir daugelyje kitų Europos 
šalių nuo seniausių laikų pagrindine antspaudų medžiaga 
buvo vaškas. Lietuvoje nestigo vaško, juo aprūpindavo ir 
kitos šalys. Antspaudų dydžiai priklausė nuo antspaudo sa-
vininko visuomeninės ir politinės padėties. Pietų kraštuose 
vaško antspaudų gerokai mažiau, nes ten pernelyg šiltas 
klimatas. Čia dažniau buvo naudojami metalai, pavyzdžiui, 
auksas (auksinė bulė), sidabras, švinas. Dažniausiai tai bū-
davo dvipusis antspaudas. Norint metale įspausti antspaudą 
reikėdavo jėgos. Nedidelius antspaudus įspausdavo replė-
mis, o didelius įkaldavo kaip monetą. Šiltuose kraštuose dar 
aptinkamas vadinamasis Maltos antspaudas, kuris būdavo 
gaminamas iš tam tikros rūšies molio. Antspaude buvo vaiz-
duojamas valdovas, valstybės, miesto, šeimos herbas ar kitas 
simbolis. O tai, kas parašyta aplink, kam tas antspaudas pri-
klauso – vadinama legenda. Pavyzdžiui, kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo antspaude vaizduojamas soste sėdintis valdovas su 
skeptru, valdžios obuoliu, karūna, tačiau nėra legendos. Vė-
liau pradėti naudoti lako ir tušo antspaudai.

Vienas meiliausių paštininkų gyvena JAV Filadelfijoje. Tai ka-
tinas, vardu Emdžėjus (M. J.). Jo šeimininkas dirba išvežioda-
mas siuntas dviračiu, o kartu su juo kiekvieną dieną į darbą 
vyksta ir Emdžėjus. Abu paštininkai per darbo dieną gatvė-
mis nukeliauja apie 60 kilometrų. Tai nėra pirmas kartas, 
kuomet paštininkais dirba katės. Dar 1879 metais Belgijoje 37 
katės buvo išmokytos pristatyti laiškus. Tačiau po kurio lai-
ko nuspręsta, kad visgi jomis negalima visiškai pasitikėti, nes 
laiškanešės vis nuklysdavo kur nors į šalį. 

Pristačius teorinę dalį vykdomi praktiniai užsiėmimai.

Programos dalyviai supažindinami su muziejuje saugomomis 
filatelijos kolekcijomis, senaisiais Lietuvos ir užsienio šalių 

pašto ženklais, sužino jų skirtumus ir panašumus. Rašymas 
žąsies plunksna šiandien yra neįprasta, todėl sulaukia didelio 
lankytojų dėmesio. Parašytus laiškus programos dalyviai mo-
komi užantspauduoti vaško antspaudais. 

Tai pat dalyviai mokomi rašyti ir spausdinimo mašinėle, kur 
kartu supažindinami su Polo Smito ir Keiros Rathbone spaus-
dinimo mašinėle sukurtais paveikslais (portretais, peizažais 
ir pan.). Programos dalyviai entuziastingai rašo mašinėle, o 
padarę klaidą visuomet paklausia,  „o kaip ištrinti?“. Supratę, 
kad tai ne kompiuteris ir klaidos ištrinti nepavyks, visuomet 
linksmai šypteli. Parašytus laiškus užantspauduoja rašalo 
antspaudais. 

Edukacinės programos pabaigoje visi dalyviai gali įsiamžinti 
pašto ženkluose arba linksmame povandeniniame „Marių 
pašto“ laive. 

Literatūros šaltiniai:

• Apie ką byloja senieji antspaudai. Prieiga per internetą: 

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/1998-2000/209/byloja.htm

• Bebaimiai balandžiai. Prieiga per internetą: http://www.balandziai-go-
lubi.lt/article/bebaimiai-balandziai 

• Katinėlis kasdien su savo šeimininku dirba laiškanešiu. Prieiga per in-
ternetą:

http://www.ekodiena.lt/katinelis-kasdien-su-savo-seimininku-dirba-lai-
skanesiu-foto/

• Klimka. Pirmuoju pašto traktu. Prieiga per internetą: http://www.lrt.lt/
naujienos/nuomones/10/21643

• Pašto atsiradimo istorija. Prieiga per internetą: http://www.studijoms.
lt/pasto-atsiradimo-istorija.htm

• Pašto balandžiai informacinėje tarnyboje Europoje. Prieiga per inter-
netą:

http://www.taikosbalandziai.lt/Str_pasto_balandziai_informacine_tar-
nyba.htm

• Pašto karietos stodavo ir prie smuklių. Prieiga per internetą: http://
kultura.lrytas.lt/-12194810821218676582-pa%C5%A1to-karietos-stoda-
vo-ir-prie-smukli%C5%B3-nuotraukos.htm?p=1

• Spausdinimo mašinėlė – reikšmingas antikvaras. Prieiga per internetą: 
https://darneprofai.wordpress.com/2013/04/03/227/

• Žinutės iš butelio: „Ką rašo Neptūnas?“. Prieiga per internetą:  http://
www.technologijos.lt/n/mokslas/istorija_ir_archeologija/S-29621/
straipsnis/Zinutes-is-butelio-ka-raso-Neptunas
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BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS JŪRŲ 
MUZIEJUMI UGDO JŪRINĖS KULTŪROS SAMPRATĄ 
IR JŪRINĖS ISTORIJOS SAVIMONĘ
Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijų įvairiapusiškumas lei-
džia muziejuje organizuoti ir plėtoti įvairiausio pobūdžio jūrų 
gamtos bei laivybos istorijos pažinimo veiklas: temines paro-
das, edukacinius užsiėmimus moksleiviams ir mokslines pas-
kaitas studentams, ekspedicijas, stovyklas, dirbtuves, meni-
nes instaliacijas, festivalius bei kitokius renginius. 

Bendraudami su moksleiviais per edukacinius užsiėmimus 

Renata TREIGIENĖ, Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Joana ČESNAITĖ, Lietuvos jūrų muziejaus edukatorė

EDUKACINĖ PROGRAMA, NEŠANTI VĖJĄ

Lietuvos jūrų muziejaus specialistai pastebėjo, kad, siekiant 
plėtoti Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėją, ypač aktualu 
ugdyti jaunosios kartos supratimą apie šalies jūrinį paveldą. 
Jūrinis paveldas – plati sąvoka, apimanti tradicinę laivybą, 
gyvenimą pakrantėje, žmogaus santykius su jūra, gebėjimą 
išlikti jos stichijos akivaizdoje ir daugelį kitų sričių. Peržiū-
rėjus bendrojo lavinimo mokyklų programas, matome, kad 
jūrinėms temoms skiriama labai mažai dėmesio. Šiek tiek 
apie tai kalbama nebent geografijos pamokose. Siekda-
mas išsamiai, nuosekliai pristatyti jūrinį paveldą ir tradicijas 
Lietuvos jūrų muziejus organizuoja kompleksines visumą 
apimančias pažinimo veiklas. 

02_
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EDUKACINĖ PROGRAMA, NEŠANTI VĖJĄ
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos per mokslo metus pri-
valo organizuoti 10 netradicinio ugdymo dienų. Pedagogams 
vis kyla klausimas, ką daryti, kad tos dienos būtų prasmingos, 
įdomios, neįprastos. Lietuvos jūrų muziejus rado būdą, kaip 
tokią dieną dirbti įdomiai.

Lietuvos jūrų muziejus parengė išskirtinę ir analogų neturin-
čią Lietuvoje vienos dienos neformaliojo ugdymo istorinę 
programą „Vėjas – laivo padėjėjas“ 2014–2015 mokslo me-
tams, tačiau labai sėkmingai ji vykdoma ir 2015 –2016. Pro-
gramos ugdymo turinys pateiktas trimis segmentais – 1–4, 
5–7, 8–12 klasių moksleiviams. 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybės Švieti-
mo skyriumi programa buvo pristatyta Klaipėdos mokyklų di-
rektoriams ir pasiūlyta ją įgyvendinti kaip alternatyvą vienai 
iš dešimties netradicinio ugdymo dienų mokyklose. Jau per 
pristatymą paaiškėjo, kad ši edukacinė programa – nešan-
ti permainų vėją: tokie muziejų siūlymai labai patrauklūs ir 
reikalingi mokykloms, juolab kad programos dėka visi moky-
klos moksleiviai be išimties turi progą pajausti jūros dvasią. O 
Klaipėdos mokykloms tai itin aktualu.

VĖJAS – LAIVO PADĖJĖJAS
Klaipėda – uostamiestis, miestas prie jūros. Klaipėdiečiai bet 
kada panorėję gali nueiti prie jūros, pasižvalgyti po vandenų 
erdvės platybes (kai žvilgsnio neriboja privataus namo ap-
tvaras, daugiaaukščio mūras ar miško brūzgynai), stebėti po 
uostą zujančius laivus. Klaipėdiečiui jūra turėtų teikti galimybę 
tapti plačių pažiūrų, dinamišku žmogumi. Niekas kitas Lietu-
voje neturi tiek galimybių išmokti jūreivystės, buriavimo ama-
to ir meno, tiesiogiai pajusti bendravimo su gamtos stichija 
malonumą (ar grėsmę, sunkumus).

Žmonės plaukioja vandenimis jau keletą tūkstančių metų. 
Bent penketą tūkstančių metu jų laivus varė burės – vienas 
svarbiausių žmonijos atradimų. Burlaivius nukonkuravę garlai-
viai „pirmavo“ laivyboje mažiau nei 100 metų. Dabar pasaulio 
vandenyną užplūdo tūkstančiai motorlaivių, tačiau burės ne-
pamirštos: plaukioja daugybė burinių jachtų, mokomųjų bur-
laivių, jūrinio paveldo tradicijas demonstruojančių laivų, ir jų 
daugėja. (Romualdas Adomavičius, Lietuvos jūros muziejaus 
Laivybos istorijos skyriaus vedėjas

Lietuvos jūrų muziejaus vienos dienos neformaliojo ugdymo 
istorinė programa „Vėjas – laivo padėjėjas“ 2014–2015 moks-
lo metais buvo įgyvendinta su septyniomis Klaipėdos miesto 
mokyklomis: surengta apie 170 edukacinių užsiėmimų, ku-
riuos išklausė beveik 5000 moksleivių.

Neformaliojo ugdymo dienomis vienu metu dirba 7–9 eduka-
torių komanda, tolygiai pasiskirsčiusi pagal tikslines grupes ir 
edukacijų rengimo vietas. 

1–4 klasių moksleiviai srautais po 3, 4 klases kas valandą to-
kiomis dienomis kviečiami į Etnografinę pajūrio žvejo sodybą 
arba, jei yra poreikis, edukatoriai atvyksta į mokyklas. Šiai 
tikslinei grupei parengta edukacinė programa „Svečiuose 
pas senąjį žveją“, kurią sudaro 4 temų edukaciniai užsiėmi-
mai su kūrybinėmis dirbtuvėmis. Užsiėmimuose „Dirbdysiu 
laivę“, „Vėtrungių keliais aplink marias“ moksleiviai susipa-
žįsta su tradiciniais Kuršių marių burvalčių tipais, jų paskirti-
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mi, laivų statymo procesu, vėtrungėmis ir jų simbolika. Per 
praktinius užsiėmimus moksleiviai išbando laivalenčių jungi-
mo būdus, konstruoja kurėno modelį, gaminasi vėtrunges. 

Užsiėmimuose „Kur gyveno žvejas?“ moksleiviai supažindi-
nami su XVII–XX a. pr. žvejo gyvenamosios aplinkos detalė-
mis, ypatumais, senąją architektūra, žvejo buitimi, amatais, 
požiūriu į aplinką, o per praktinę veiklą sukuria išliekamosios 
vertės leidinį „Kur gyveno žvejas?“. 

Per užsiėmimus „Kaip rengėsi žvejas ir žvejienė?“ pristato-
ma XVII–XX a. pr. žvejų apranga, supažindinama su drabužių 
spalvine gama, dekoro elementais ir išskirtiniais jų bruožais. 
Čia moksleiviai tampa dizaineriais ir žvejiškais motyvais kuria 
šiuolaikiškus drabužius.

5–7 klasių moksleiviai atskirais srautais kviečiami į Lietuvos 
jūrų muziejaus istorines ekspozicijas, jiems parengta eduka-
cinė programa „Gyvenimas po burėmis“. Muziejaus istorikai 
jiems organizuoja edukacinius užsiėmimus „Kaip pakinky-
ti vėją?“, „Virvininko dirbtuvėse: nuo mazgo iki takelažo“, 
„Burlaivis ne tik plaukia“. Užsiėmimuose ugdytiniai susipa-
žįsta su laivybos evoliucija nuo akmens amžiaus plaustų iki 
modernių laivų su turbo burėmis; su jūrinių mazgų rišimo 
istorija (kiek iš viso pasaulyje egzistuoja jūrinių mazgų, ko-
kia jų paskirtis, kuriuos mazgus privaloma mokėti surišti), iš 
moksleivių suburta laivo įgula mokosi virvių rišimo ir pynimo 
paslapčių bei mazgais pažaboti vėją. Ugdytiniai suvokia, koks 

ypatingas jūreivio gyvenimas po burėmis. Ieškodami atsaky-
mų, kodėl ir kaip laivas buvo valdomas be jokių mechaninių 
variklių, išbando, kaip laimima jėgos, valdant bures ir t.t.

8–12 klasėms parengtas interaktyvus edukacinis užsiėmimas 
„Pažink Klaipėdos dvasią – tapk „Meridiano“ kursantu“. Šis 
užsiėmimas vedamas Klaipėdos miesto širdyje –„Meridia-
no“laive. Moksleiviai susipažįsta su „Meridiano“ (kartu ir 
visų burlaivių) istorija, laivo autentiška paskirtimi. Ne stilizuo-
toje erdvėje–ekspozicijoje, o realiame laivo denyje mokslei-
vių laukia tikri išbandymai: reikia patikrinti laivo rangautą ir 
blokus, pasukti rėjas, pakelti gafelį, patikrinti su lotu gylį ir 
pakelti bures (stakselius ar kliverį). Įdomiausia užduotis – si-
gnaliniu Morzės abėcėlės prožektoriumi perduoti nurodytą 
pranešimą.

PROGRAMA „VĖJAS – LAIVO PADĖJĖJAS“ PASIEKĖ 
IR ŽEMYNINĖS LIETUVOS MOKYKLAS
Vienos dienos neformaliojo ugdymo programa buvo palytė-
ta sėkmės ženklu pristatant ją nacionaliniu lygmeniu Vilniaus 
Litexpo rūmuose organizuojamoje parodoje „Mokykla be 
sienų“. Drauge su Lietuvos jūrų muziejumi organizuoti įvai-
riapusį, kompleksinį jūrinio paveldo pažinimo edukacinį pro-
cesą, siekiant puoselėti jūrinės kultūros tradicijas, materialųjį 
ir nematerialųjį paveldą bei skatinti vaikų kūrybinį iniciatyvu-
mą, panoro Anykščių, Vilniaus, Kauno, Ringaudų, Panevėžio, 
Mažeikių, Tauragės, Šiaulių, Kelmės, Plungės mokyklos. Ato-
kiau nuo jūros gyvenantiems moksleiviams, juolab visai mo-
kyklai, dažnai per sudėtinga atvykti į Jūrų muziejų, tad mu-
ziejininkai parengė ir išvažiuojamosios neformaliojo ugdymo 
programos formatą, kuris taip pat buvo teigiamai įvertintas. 
Dėl šios priežasties su ne viena mokykla 2015–2016 mokslo 
metais dar laukia malonūs susitikimai.

VĖJO! VĖJO! VĖJO!
Lietuvos jūrų muziejus, kurdamas edukacines programas, ne-
sirenka patogiausio kelio. Visada pirmasis tiesia ranką tiems, 
kuriuos sunkiausia pasiekti, net jeigu tektų eiti prieš vėją... 
Mes neateiname mokyti, pranešti, pasakyti... mes kituose 
ieškome partnerių, pažinimo draugų. Mes drauge mokomės, 
diskutuojame, ieškome ir atrandame. 

Kas jūs bebūtumėte – moksleiviai, mokytojai ar kolegos 
muziejininkai – kviečiame visus drauge su mumis mokytis, 
džiaugtis ir saugoti žmogaus harmoniją su jūrą. 

Vėjo! Vėjo! Vėjo!

2.
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Šiandieną keliausime laiku. Maždaug prieš 4000 metų, tiksliau 
sakant, prieš 3600 metų Lietuvoje gyvenančios protobaltų kul-
tūros pradeda naudoti bronzą ir taip prasideda vienas iš žmo-
nijos istorinių laikotarpių  bronzos (arba žalvario) amžius. 

Štai taip kiekvieną sykį prasideda mano – Rokiškio krašto mu-
ziejaus istorijos skyriaus vedėjo Giedriaus Kujelio – vedamas 
edukacinis užsiėmimas „Senovė žalvariu prabyla“. Užsiėmi-
mas buvo parengtas 2012 metais vykdant tuometinio Lietu-
vos kultūros fondo finansuojamą projektą vaikams ir jauni-
mui „Ateik ir tu, kursime kartu“ ir jis yra vienas šio projekto 
sudedamųjų dalių. Už projektinei veiklai skirtas lėšas buvo įsi-
gyta darbo įrankių, žalvario vielos, pagaminta darbinių stalų, 
pasiūtas sėliškas archeologinis kostiumas. 

Daugeliui susiduriančių su kūrybos procesu darbo aplinkoje 
kyla klausimas, o kaip gi gimsta vienokios ar kitokios idėjos? 
Vienos gimsta spontaniškai, kitos gi reikalauja ilgų kūrybinių 
ieškojimų. Idėja sukurti būtent tokio pobūdžio edukacinį už-
siėmimą kilo akimirksniu, išvydus įvijinio smeigtuko kopiją, 
parduodamą internetinėje parduotuvėje. Tada susimąsčiau: 
„Ar tokio nepagaminčiau?“ Kai pirmasis bandymas nenuvylė, 
norėjosi to išmokyti ir kitus. 

Giedrius KUJELIS, Rokiškio krašto muziejaus istorijos skyriaus vedėjas

SENOVĖ ŽALVARIU PRABYLA

Svarbiausias bet kurio edukacinio užsiėmimo tikslas – lavinti 
ir šviesti. Būtent šį tikslą ir įgyvendina užsiėmimas „Senovė 
žalvariu prabyla“, nes čia lankytojai gauna istorinių žinių bei 
išmoksta varkalystės amato pradmenų. Užsiėmimas skirtas 
visoms amžiaus grupėms. Didžiausias dalyvių skaičius – 20 
asmenų, trukmė 45–60 minučių.  Užsiėmimas sudarytas iš 
dviejų dalių – teorinės ir praktinės.  Pirmojoje užsiėmimo da-
lyje  pristatomas žalvario (bronzos) amžiaus laikotarpis ir kiti 
metalų amžiai. Pasakojama apie žalvario chemines ir fizines 
savybes,  archeologijos mokslo atradimus Lietuvoje ir Latvi-
joje, baltų gentis, kultūrinius genčių skirtumus (nešiosena, 
laidosena, piliakalnių skirtumai), Sėlos regioną, žalvarinius 
ginklus ir papuošalus, žalvario gaminių gaminimo ir metalo 
apdirbimo technologijas. Pasakojimas papildomas skaidrė-
mis ir autentiškais Rokiškio krašto muziejuje saugomais žal-
variniais bei geležiniais radiniais iš Rokiškio rajono archeolo-
ginių paminklų. 

Antrojoje dalyje iš vielos ar plokštelės gaminame žalvarinį 
(arba varinį) papuošalą. Atsižvelgiant į edukacijos dalyvių am-
žių, įgūdžius ir pageidavimus galima siūlyti keletą variantų: 1. 
Įvijinis smeigtukas; 2. Įvijinis žiedas; 3. Pasaginė segė cilindri-
niais galais; 4. Vytinis su dviguba įvijine galvute smeigtukas; 
5. Vytinė apyrankė susuktais galais; 6. Triguba pinta apyran-
kė susuktais galais; 7. Plokščias žiedas; 8. Dvigubo arba trigu-
bo susukimo žiedas; 9. Vytinė apyrankė su kilpiniu užsegimu; 
10. Knygos skirtukas „Širdelė“; 11. Rombo formos auskarai ar 
kabučiai su iškaltais ornamentais. Išskirtiniais atvejais galima 
gaminti vytines antkakles, kaklo apvaras, apgalvius ir kitus 
baltiškus papuošalus. Dėl tokio edukacinio užsiėmimo reikia 
iš anksto susitarti, nes šiems gaminiams prireiks daugiau lai-
ko ir įgūdžių. 

Patiems mažiausiems užsiėmimo dalyviams paruošiami pus-
gaminiai, kuriems apdirbti nereikia itin daug pastangų ir įgū-
džių. Kitiems pateikiama tik žaliava (žalvario arba vario viela) 
ir žingsnis po žingsnio demonstruojama eiga. Papuošalas ga-
minamas šalto metalo apdirbimo metodu naudojant plaktu-
kus, reples, dildes, kaltelius, šlifavimo priemones. 

Edukacijoje taip pat svarbus dalykas – mokant kitus moky-
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tis pačiam. Kas kartą sugalvojama naujų papuošalų modelių, 
paprastesnių apdirbimo metodų ir įvairesnių technologijų. Ši 
sukaupta patirtis perduodama edukacinio užsiėmimo daly-
viams. 

Edukacinis užsiėmimas vyksta Rokiškio krašto muziejaus 
edukacinėje klasėje, tačiau esant poreikiui, galima persikelti į 
bet kurią erdvę lauke ar patalpoje. 

Nuo 2012 metų. šiame edukaciniame užsiėmime dalyvavo 
daugiau nei 1800 dalyvių, neskaičiuojant jo pristatymo įvai-
riose mugėse, miesto ir kitose šventėse. Esame lankęsi Lu-
dzos (Latvijos Respublika) miesto šventėje, Respublikinėje 
edukacijų mugėje Biržų „Sėlos“ muziejuje, Lietuvos jūrų mu-
ziejuje, Obelių miesto šventėje, Baltų vienybės dienos rengi-
nyje Šiauliuose, daugelyje rajono ugdymo įstaigų ir miesto 
bei Rokiškio krašto muziejaus renginiuose. 

Šį  užsiėmimą ypač pamėgo VšĮ Rokiškio jaunimo centro dar-
buotojai. Sulaukę svečių iš užsienio jie skuba į Rokiškio krašto 
muziejų „kalti žalvario“. Taip su baltų kultūra susipažįsta ne 
tik svečiai iš kaimyninių valstybių, bet ir iš kitų pasaulio ša-
lių. „Tikra egzotika“, – taip įvardija užsienio svečiai galimybę 
prisiliesti prie baltų kultūros ir savomis rankomis pasigaminti 
unikalų suvenyrą – baltišką papuošalą iš žalvario. 

Gitana Kubilienė (VšĮ Rokiškio jaunimo centras vyr. specialis-
tė darbui su jaunimu). Edukaciniame užsiėmime „Senovė žal-
variu prabyla“ dalyvauju nebe pirmą kartą. Šis užsiėmimas yra 
vienas iš geriausių, praktiškiausių, labiausiai lavinantis iš visų 
siūlomų Rokiškio krašto muziejuje. Dirbu su vaikais, jaunimu, 
priimame užsieniečių grupes, todėl į veiklos planus, susitikimų 
programas būtinai įtraukiu šį edukacinį užsiėmimą. Pastebė-
jau, kad ir vaikams, ir suaugusiesiems jis labai patinka. Dalyvau-
jantys užsiėmime  ne tik sužino, kas yra žalvaris, ką iš jo ir kaip 
gamindavo, bet ir praktiškai viską išbando. O rezultatas – savo 
rankų darbo gaminys – kelia tikrai labai daug džiaugsmo. Žinau 
atvejį, kai susipažinęs su šiuo amatu jaunuolis pradėjo pats do-

mėtis žalvariniais darbais, papuošalų gamyba, įsigijo reikiamų 
įrankių ir pradėjo uždarbiauti. Manau, kad tokių yra ne vienas. 
Net ir aš pati, sužinojusi papuošalų iš žalvario gaminimo techni-
ką, kokios medžiagos ir kokių priemonių tam reikia, moku pa-
sigaminti keletą  papuošalų (apyrankę, žiedą, smeigtuką). Ačiū 
programos kūrėjui Giedriui, kuris ne tik kantriai aiškina, bet ir 
padeda ištaisyti papuošalų gaminimo klaidas. 

Joana Jazdauskaitė (savanorė) Edukacinis užsiėmimas „Se-
novė žalvariu prabyla“ yra bene praktiškiausias edukacinis 
užsiėmimas. Į vieną valandą telpa ir istorija, ir praktiniai užsi-
ėmimai. Po užsiėmimo kiekvienas išeina pasipuošęs savo ran-
komis pagamintu žalvariniu papuošalu. Nuostabiausia tai, kad 
papuošalas patinka visiems. Jis yra šiltas, mielas ir gražus. Kuo 
ilgiau nešioji žalvarį, tuo jis labiau ima blizgėti. Šis užsiėmimas 
negali atsibosti. Kiekvieną kartą lankantis gali pasidaryti vis 
kitokį papuošalą ir jį įteikti kaip dovaną brangiam  žmogui. 
Pastebėjimas: programa galėtų trukti ilgiau, nes sunku suspėti 
gražiai pasidaryti papuošalą. O kartais norisi padaryti papuo-
šalą sau ir dar parnešti kam nors dovanų.

2.

3.

1.
Rokiškio krašto muziejaus istorijos skyriaus vedėjas 
Giedrius Kujelis 2014 m. Dariaus Baltakio nuotr.
2.
Ludzos miesto (Latvija) šventėje 2012 m. Laimos 
Klasinskienės nuotr.
3.
Baltu vienybes diena Rokiskis. Ingridos Kujelės nuotr. 
2015 m.
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Audronė ŽUKAUSKIENĖ, Lietuvos aviacijos muziejaus ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja

EDUKACINĖ PROGRAMA 
„KALĖDOS TARP LĖKTUVŲ“

Įprastame daugelio lietuvių gyvenime sąvoka „aviacija“ nėra 
naudojama kasdien, tai vis dar kažkas romantiško ir neįpras-
to, įdomaus ir prabangaus. O ypač – bendroji (privati, pramo-
ginė, sportinė ir pan.) aviacija. 

Lietuvos aviacijos muziejuje dirbantys aviacijos gerbėjai iš-
sikėlė vieną iš savo veiklos tikslų – skleisti „aviacinę bacilą“ 
visuomenėje. Užsikrėsti šiuo „užkratu“ galima jau vaikystėje, 
kai žingeidumas ir noras tyrinėti supantį pasaulį jauno žmo-
gaus mintis gainioja padebesiais ar net kosmoso platybėse. 
Todėl darbuotojams ir kilo mintis apie aviaciją bei aviatorius 
pradėti pasakoti jau patiems jauniausiesiems. O vaikystė-
je daugeliui įprasta ir suprantama pasaka apie stebuklingu 
būdu skrajojantį ir visus vaikus aplankantį Kalėdų Senelį. Kai 
geri norai sutampa su galimybėmis, būna sukuriami ir geri 
darbai (geri projektai). 

Vienu iš daugelio tokių projektų ir tapo Lietuvos aviacijos mu-
ziejaus šventinė edukacinė programa ikimokyklinio ir jaunes-
niojo mokyklinio amžiaus vaikams „Kalėdos tarp lėktuvų“. 
Mūsų dienomis visus metus lauktas Kalėdų Senelis gali pasi-
rodyti esąs puikus pilotas, „pilotuojantis“ ne tik elnių traukia-

mas roges, bet ir tikrą šiuolaikinį lėktuvą. Programa praside-
da muziejaus ekspozicijoje, kurioje gausu įvairių skraidančių 
aparatų, jų elementų bei labai vaikus dominančių skraidymo 
aparatų modelių. Jauniesiems lankytojams pasakojame apie 
žmonių norą pakilti į dangų ir tam tikslui sukurtas mašinas, 
įžymiausius aviatorius. Šio nenuobodaus ir nelabai ilgo pasa-
kojimo pabaigoje vaikams pranešama žinia, kad labai daug 
darbų turintis Kalėdų Senelio pagalbininkas elnias Rudolfas 
susirgo, todėl Seneliui teko į kelionę išsiruošti lėktuvu ir pa-
čiam jį pilotuoti. Kad Senelis nepaklystų ir nepraskristų pro 
šalį, vaikai seka, ar kur nesigirdi variklio gausmo. Tuo metu 
per rankose turimą radijo stotelę prabyla Senelis, pasitiks-
lindamas, ar muziejuje jo tikrai laukia susirinkę „nykštukai“ 
ir praneša apie pasirengimą tūpti (su Kalėdų Seneliu paben-
drauti radio ryšiu siūloma drąsiausiam ir aktyviausiam grupės 
dalyviui). Sužinoję, kad Kalėdų Senelis jau nebetoli, vaikai 
keliauja aerodromo aikštelės link, kur pamato padangę rai-
žantį lėktuvą, o dideliuose jo languose – patį Kalėdų Senelį ir 
vaikams skirtus jo rankos mostus. Nusileidus lėktuvui, vaikai 
padeda Seneliui nešti sunkų dovanų maišą ir palydi jį į muzie-
jų. Renginių salėje vaikai skuba lankstyti popierinių lėktuvė-

02_
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lių, kuriais papuošia Kalėdų eglutę. Šventė prasideda. Vaikai 
deklamuoja eilėraščius, dainuoja daineles, žaidžia įvairius 
komandinius žaidimus, tiesiogiai ir netiesiogiai besisiejančius 
su skraidymu ir aviacija. Rungtys pavirsta draugyste, nes pra-
laimėjusiųjų nėra. Už atliktus darbus Kalėdų Senelis visiems 
atsidėkoja dovanėlėmis. Atsipūsdami vaikai žiūri nuotaikingą 
animacinį filmuką. Galiausiai nusileidžia į skraidymų imituo-
klių salę, kurioje vaišinasi arbata ir lėktuvėlio formos sausai-
nukais, pamokomi ir padedami Senelio, skrydžio imituoklyje 
pilotuoja virtualius lėktuvus, piešia Seneliui vasarą, muzie-
jaus darbuotojai padeda vaikams ir patys specialiomis prie-
monėmis piešia vaikams ant veidų šventinius „makiažus“. 
Šventė baigiasi. Vaikai keliauja prie Kalėdų Senelio metalinio 
„sparnuočio“. Senelis sėda į lėktuvą, paleidžia variklį ir vaikai 
paskęsta snaigių pūgoje. Apsukęs porą ratų ir pamojęs spar-
nais, Kalėdų Senelis atsisveikina iki kitų metų.

Edukacinės programos sėkmę lemia jos unikalumas ir ori-
ginalumas bei renginyje sukuriama šilta ir jauki atmosfera, 
nuoširdus bendravimas ir buvimas kartu (programos pabai-
goje vaikai drauge su Kalėdų Seneliu prie bendro šventinio 
stalo gardžiuojasi arbata, sausainukais ir dalinasi įspūdžiais). 
Kalėdų Senelis bendrauja su 20–30 vaikų grupe, sukurdamas 
labai nuoširdžią atmosferą, tuo pat metu labai profesionaliai, 
vaikams suprantamomis sąvokomis aiškina visus aviatorių 
specialybių niuansus. Programa išmokė, kad vaikai turi būti 
visapusiškai įtraukiami į programos veiksmą, o programos 
vedėjai turi tapti „mamomis“, draugais ir padejėjais, supran-
tančiais jų poreikius bei norus. 

Jaunieji lankytojai patiria daug teigiamų emocijų, noriai į 
mūsų muziejų sugrįžta ir paaugę, į edukacines mokomasias ir 
plilietiškumą ugdančias programas, o mes džiaugiamės, ga-
lėdami jaunajai kartai perduotii geriausių Lietuvos aviatorių 
linkėjimus ir patirtį.

Džiaugiamės ir pedagogų vertinimais:

Lopšelio-darželio „Žvangutis“ priešmokyklinio ugdymo pe-
dagogė-metodininkė Stanislava Raubickienė: Labai įdomus ir 
netradiciškas renginys. Rekomenduoju kiekvienai vyresniųjų 
grupei. Gaila tik, kad užsiėmimų nedaug – šiemet užsakėme 
rugsėjo pradžioje, o užsiregistravome tik gruodžio 17 dienai...

„Ryto“ pradinės mokyklos mokytoja Zita Mogenienė: Vai-
kams labai įdomu – ir įvairių įdomybių sužino, ir pabėgioja, 
ir dovanėlių su aviacine simbolika gauna. Teko išgirsti, kad –
„Pernai Senelis tai nelabai tikras buvo. Bet šis savo lėktuvu iš 
debesų nusileido, kaip tikrų tikriausias“...  Atsiminimai tikrai 
ilgam išliks.

3. 4.

1–4.
Edukacinės programos „Kalėdos tarp lėktuvų“ akimirkos. 
Lietuvos aviacijos muziejaus archyvo nuotr.
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TEORINIS KONTEKSTAS
Homo ludens – žaidžiantis žmogus, taip pavadinta olandų 
istoriko, medievisto Jano (Johano) Huizingos knyga, parašy-
ta Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir į anglų kalbą išvers-
ta jau po karo. Šioje knygoje autorius suformuluoja žaidimo, 
kaip kultūrinės kategorijos, sampratą ir nagrinėja žaidimo 
apraiškas bei svarbą kultūros istorijoje. Anot Jano Huizingos, 
žaidimas savo specifinėmis savybėmis skiriasi nuo kitų veiklų. 
Žaidimas yra savanoriška veikla; jis nėra „įprastas“ ir nėra „ti-
kras“ gyvenimas; jis apribotas erdvėje (žaidžiamas konkrečio-
je vietoje) ir turi trukmę, žaidime kuriamos ir galioja taisyklės, 
kurioms visi paklūsta ir galiausiai interesas žaisti (prizas) yra 
ne-materialus. Atskirame knygos skyriuje aptariami žaidimo 
elementai „šiuolaikinėje civilizacijoje“, pastebint, kad šiuo-
laikiškumas neretai yra daugiau laiko jausmas, o ne objektyvi 
tikrovė ir susijęs su asmens dalyvavimu vieno ar kito laikmečio 
gyvenime, su jo santykiu su daiktais (kurie gali būti „senoviš-
ki“ ar „naujoviški“). Civilizaciniu požiūriu J. Huizingos šiuolai-
kiškumas yra industrinė epocha, prasidėjusi XIX amžiuje. Au-
toriaus požiūriu, industrinėje visuomenėje ryškiausių žaidimo 
apraiškų galime matyti sporte, stalo žaidimuose (įskaitant 
kortas), moksle, versle, mene, skautų judėjime, politikoje.1 

Tačiau praėjusio amžiaus paskutiniai dešimtmečiai ir naujojo, 
XXI amžiaus, pradžia paženklinti gausiomis permainomis, ku-
rios yra kažkuo panašios į tai, ką europiečiai jau patyrė XV–XIX 
amžiais, kai iro nuo priešistorės žinoma žemės ūkio gamyba 
grįsta agrarinė visuomenė ir formavosi nauja, pramonine 
gamyba grįsta industrinė visuomenė. Mokslininkai pastebi, 
kad šiuo metu vyksta perėjimas iš pramoninės (industrinės) 
į tinklaveikos visuomenę. Mechaninėmis mašinomis parem-
tas technologijas keičia tinkliškai organizuotos skaitmeni-
nės technologijos, visuomenės gerovės pagrindu tampa 
informacijos valdymas, žinių kūrimas, keitimasis jomis, jų nau-
dojimas, o hierarchinė visuomenės organizacija virsta tinklinė-
mis struktūromis. 

Šios XX a. pab. – XXI a. permainos yra didžiulis iššūkis. Perė-

1 Huizinga, Johan. Homo Ludens: a study of the play element 
in culture. Bungay: Paladin, 1970.

jimas nuo mechaninių mašinų prie skaitmeninių kompiuterių 
užtruko vos keliasdešimt metų – trumpiau nei žmogaus gyve-
nimas. Tai reiškia, kad dauguma žmonių, pradėję gyvenimą ir 
profesinę veiklą be kompiuterio, turėjo skubiai persiorientuo-
ti. Be to, Lietuvoje gyvenantiems žmonėms iššūkis buvo dar 
didesnis, nes čia kone per dvi ar tris gyventojų kartas iš esmės 
pasikeitė trys visuomenės. Tarpukario Lietuva tebebuvo agra-
rinis kraštas, industrinės visuomenės požymių radosi sovie-
tmečiu (tikra industrinė visuomenė įmanoma tik laisvos rinkos 
aplinkoje), o po 1990 metų visuomenė patyrė ne tik audringą 
„laukinį“ kapitalizmą, bet ir spėjome į „tinklaveikos traukinį“. 
Galime teigti, kad šiuo metu turime visuomenę, kurioje (vie-
noje erdvėje ir viename laike) koegzistuoja tinklaveikos ir [ne]
tinklaveikos kartos, pradedant W karta, kuriai darbo vietoje 
neprireikė IKT (išėjo į pensiją anksčiau, nei darbovietėse buvo 
pastatyti kompiuteriai) ir baigiant Z karta (skaitmeninio pa-
saulio čiabuviais, anot M. Prensky), kurie gimė ir augo namuo-
se, kur kompiuteris buvo įprastas daiktas, kaip šaldytuvas, 
televizorius ar viryklė. 

Tokia visuomenės struktūra yra iššūkis bet kuriai išorine ko-
munikacija užsiimančiai institucijai, nes skirtingos kartos – tai 
skirtingos auditorijos, reikalaujančios ne tik skirtingai su-
konstruotų pranešimų, bet ir skirtingai naudojamų medijų. 
Kitą vertus, tokia kartų įvairovė reiškia ir nuomonių įvairovę. 
Pavyzdžiui, žaidimas kaip kultūros elementas industrinėje vi-
suomenėje (W, X kartų) paprastai vertinamas kaip „kažkas 
nerimto“, „vaikiškas“, „nepritinkantis suaugusiam žmogui“. 
Kur tai būtų matyta, jei darbe X kartos žmogus žaistų žaidi-
mus! Industrinės visuomenės kartos paprastai ypač neigiamai 
vertina kompiuterinius žaidimus ir tam pateikiama daugybė 
argumentų. Tokie žaidimai kenkia akims, laikysenai, skatina 
nutukimą, agresiją, atsiribojimą nuo visuomenės. Galiausiai, 
tai TIESIOG TUŠČIAS LAIKO LEIDIMAS!!! Tuo tarpu tinklavei-
kos visuomenės (Y, Z kartoms) žaidimas yra kur kas daugiau 
nei „vien žaidimas“ – tai savotiškas gyvenimo būdas. Toks 
„kartų nesusikalbėjimas“ lemia daugelio visuomenei skirtų 
veiklų ir produktų ne-kokybę -, juk šiuo metu didžiausią galią 
turi X kartos žmonės, o produktai neretai kuriami jau Y ar Z 
kartų žmonėms. Perfrazuojant Marcą Prensky, „skaitmeninio 

Rimvydas LAUŽIKAS, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra

HOMO LUDENS: ŽAIDIMAS, KAIP 
ĮTRAUKIANTI VARTOTOJĄ SĄSAJA 
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pasaulio imigrantai“ kuria produktus (neretai skaitmeninius 
produktus) „skaitmeninio pasaulio čiabuviams“, tad pakan-
kamai natūralu, kad „čiabuviai“ tų produktų nepriima. 

Mėgindami paaiškinti, kodėl žaidimas (o ypač kompiuterinis) 
taip skirtingai vertinamas industrinės ir tinklaveikos visuome-
nių kartų, galime kelti dvi hipotezes. Pirmoji hipotezė teigtų, 
kad vienas svarbiausių šių kartų skirtumų, lemiančių kompiu-
terinių žaidimų vertinimą, yra skirtinga jų informacinė elgse-
na – visa žmonių elgsena su informacijos šaltiniais ir kanalais, 
įskaitant pasyvią ir aktyvią paiešką bei informacijos vartojimą.2 
„Išgyventi“ tinklaveikos visuomenėje yra ne tas pats, kas „iš-
gyventi“ industrinėje visuomenėje. Pasikeitė „išgyvenimui“ 
būtinos kompetencijos. Šių dienų pasaulyje reikia kur kas 
daugiau kritinio mąstymo, kūrybiškumo, informacinio raštin-
gumo, gebėjimo mokytis visą gyvenimą, pilietinio tapatumo. 
Dėl kompiuterinių technologijų poveikio ypač didelį spaudimą 
patiria kūrybiškumas – juk netoli tas laikas, kai darbo vietas, 
kurioms nereikalingas kūrybiškumas, užims robotai.3 X kartos 
informacinė elgsena buvo suformuota realiame pasaulyje ir 
paskui ji perkeliama į virtualybę [ir dėl to neretai ten nevei-
kia]. Y, o ypač Z kartų, informacinė elgsena buvo suformuo-
ta virtualiame pasaulyje ir iš ten ji perkeliama į realų pasaulį. 
Industrinės visuomenės apsišvietusio žmogaus idealas buvo 
„vaikščiojanti enciklopedija“, tinklaveikoje – „vaikščiojantis 
Google“. Kaip teigė M. Prensky: „...visi imigrantai, vieni geriau, 
kiti prasčiau – mokosi ir išmoksta prisitaikyti prie aplinkos, bet 
jie visuomet išlaiko tam tikrą savo akcentą, tai reiškia, tebėra 
susiję su praeitimi. Skaitmeninio pasaulio imigranto akcentu 
galima laikyti, pavyzdžiui, tai, kad ieškant informacijos inter-
netas laikomas ne pagrindiniu, o šalutiniu šaltiniu, kad skai-
tomas programos vadovas, užuot manius, jog pati programa 
išmokys ja naudotis. Dabartiniai vyresnės kartos žmonės „so-
cializavosi“ kitaip negu jų vaikai ir dabar mokosi naujos kalbos. 
O vėliau gyvenime išmokta kalba, kaip teigia mokslininkai, yra 
susijusi su kita mūsų smegenų dalimi. Didžiausia problema, 
su kuria šiandien susiduria švietimas, yra ta, kad mūsų moky-
tojai ir dėstytojai, kurie yra Skaitmeninio pasaulio imigrantai 
ir kalba pasenusia (ikiskaitmeninio amžiaus) kalba, stengiasi 
mokyti žmones, kalbančius visiškai kitokia kalba....“.4 Antroji 
hipotezė teigtų, kad Y/Z kartų informacinė elgsena yra arti-
mesnė vaizdinei viduramžių žmogaus informacinei elgsenai 
nei tekstinei (knygos kultūros) industrinės visuomenės žmo-
gaus informacinei elgsenai ir tai dar labiau didina industrinės 

2 Wilson, Thomas D. Human information behavior. In: Infor-
ming Science, 2000, 3(2).
3 Will a robot take your job? [interaktyvus]. Prieiga internetu: < 
http://www.bbc.co.uk/news/technology34066941>.
4 Prensky, Marc. From digital natives to digital wisdom: 
hopeful essays for 21st century. Thousand Oaks: Corwin, 2012.

ir tinklaveikos visuomenių kartų nesusikalbėjimą. Šioje vietoje 
„susikerta“ skirtingoms visuomenėms būdingesnė „vizualio-
ji“ informacinė kultūra prieš „tekstinę“ informacinę kultūrą; 
„holistinis“ pasaulio suvokimas prieš „linijinį“ / „dalinį“ pasau-
lio suvokimą; interaktyvumas ir dalyvavimas prieš vienakryp-
tę komunikaciją, „bendruomenės išmintis“ (crowdsourcing) 
prieš „aiškią autorystę“, nuolatinė kaita ir nebaigtumas prieš 
pastovumą ir aiškias ribas; „potyrių vartojimas“ prieš „daiktų 
vartojimą“, „įtraukimas“ prieš „prievartą“ ir kiti informacinės 
elgsenos elementai. Juk interneto svetainė savo informacine 
logika yra kur kas artimesnė viduramžių katedrai nei knygai.

Ryškus tokio informacinės elgsenos „požiūrių skirtumo“ 
pavyzdys yra požiūris į skaitymą. Šiuolaikiniuose tyrimuose 
stebima akivaizdi skaitymo mažėjimo tendencija. Dėl šios 
priežasties bibliotekininkams, leidėjams, rašytojams ir kitiems 
„knygos kultūros“ dalyviams daroma nemaloni ir nepalanki 
išvada – šiuolaikinė karta vis mažiau skaito. Kartais su išva-
domis einama dar toliau – teigiama, kad knyga kaip medija 
yra pasmerkta. Tačiau šiame kontekste įdomus dar 1996 me-
tais  Umberto Eco pastebėjimas apie tai, kad internetas su-
grąžino skaitymą.5 Mokslininkai pastebėjo, jog Y ir Z kartoms 
būdingas kur kas ryškesnis vaizdinis mąstymas nei X kartai. Tai 
nieko keisto – juk internetas (vieta, kurioje Y ir Z kartos sufor-
mavo savo informacinę elgseną) yra vizualus. Tačiau interne-
tas suformavo ir visai kitokius skaitymo įgūdžius. Spausdinta 
knyga, kuri yra vienas industrinės visuomenės simbolių, skai-
toma linijiniu būdu iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn. Tokį 
skaitymą galėtume vadinti daliniu, nes kiekvienu laiko mo-
mentu skaitytojas mato ir koncentruojasi tik į vieną teksto dalį. 
Be to, norint linijinį tekstą suvokti būtina susipažinti su teksto 
pradžia ir būti vedamam teksto pabaigos link. Tradicinė (ne 
interaktyvioji) televizija, dauguma muziejų ekspozicijų („nuo 
seniausių laikų iki mūsų dienų“) net konvejerinė gamyba yra 
išaugusi iš tokių, linijinių, fragmentiškai matomų ir neinterak-
tyvių „tekstų“ idėjos. Linijinis skaitymas industrinės visuome-
nės požiūriu yra skaitymo sinonimas, nes kitokių „skaitymų“ 
tiesiog nebuvo. Tokia linijinio skaitymo idėja buvo (ir tebėra) 
pagrista net dauguma šiuolaikinių skaitmeninių knygų (jos 
skirtos X kartai). Bet visai kas kita yra „tikrosios skaitmeni-
nės“ knygos. Jos nuo „įprastinių“ skiriasi ne vien „atomų 
pavertimu bitais“. Skirtingų kartų skirtingos informacinės elg-
senos požiūriu svarbu, kad „tikrosios skaitmeninės“ knygos, 
sukurtos skaitmeninėje aplinkoje, reikalauja visiškai kitokių 
skaitymo įgūdžių. Teksto, trimačio vaizdo, hiperteksto, garso 

5 Eco, Umberto. From internet to Gutenberg? [interaktyvus]. 
Prieiga internetu: <http://www.umbertoeco.com/en/frominternettogu-
tenberg1996.html>.
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ir judančio vaizdo medijų, kompiuterinio žaidimo naudojimas 
vienoje knygoje ne tik suteikia naujų galimybių autoriams, bet 
ir keičia ankstesnius (linijiniu būdu, eilutė po eilutės, iš kairės 
į dešinę…) skaitymo įgūdžius. Dėl vaizdinio mąstymo atgimi-
mo keičiasi iliustracijos komunikacinė funkcija. Tai ne „gražus 
paveiksliukas“ ar papildomas teksto aiškinimas. Tinklaveikos 
laikotarpio pranešime vaizdas (jis gali būti ne vien statiškas, 
bet ir judantis ar sukurtas virtualiosios realybės priemonėmis) 
yra savarankiškas informacinis elementas, kuris greta teksto 
ir kitų informacinių vienetų formuoja bendrą komunikacinį 
pranešimo lauką. Taip atsiranda visiškai kitoks, ne linijinis, in-
teraktyvus, ne dalinis, bet holistinis skaitymas, kurio mes ne-
pajėgiame užfiksuoti savo turimais metodais, todėl prieiname 
prie pesimistiškų išvadų. O juk pakitusi informacinė elgsena 
reiškia tik tiek, kad turime stengtis geriau pažinti savo audito-
riją, kad privalome atsižvelgti į jos informacinę elgseną, ne tik 
rengdami skaitmeninius ugdymo produktus, bet ir organizuo-
dami ugdymo veiklas realiame pasaulyje, bendradarbiaukime 
su jais, pamėginkime suprasti Y ir Z kartų informacinę elgseną 
bei pasiūlyti jiems ir mums (X kartos žmonėms) priimtinus, 
bendradarbiavimu grįstus ugdymo sprendimus.

Tinklaveikos visuomenėje vykstančius procesus galime įvar-
dyti ne tik, kaip „žaidimo atgimimą“, bet ir kaip žaidimo funk-
cijos kaitą. Jei lyginsime žaidimo suvokimą skirtingose visuo-
menėse komunikacijos ir informacijos mokslų (pranešimo 
perdavimo)] požiūriu, tai industrinėje visuomenėje žaidimas 
yra pranešimas [tikslas, rezultatas], tuo tarpu tinklaveikos 
visuomenėje žaidimas yra kanalas (medija), kuris pasitelkia-
mas rezultatui pasiekti. Iš šio pokyčio kyla teorinis konteks-
tas, vadinamas „sužaidybinimu“ (angl. gamification), teigian-
tis, kad žaidimas kaip įrankis gali būti naudojamas daugelyje 
veiklų, peržengiančių tradicines žaidimo sampratos ribas. Tai 
dar 1984 metais pastebėjo Charlesas A. Coonradtas.6 „Sužai-
dybinimas“ reiškia žaidimo dizaino ar žaidybinių elementų 
taikymas ne žaidimo aplinkoje (už J. Huizingos „žaidimo lai-
ko ir erdvės“ ribų) bei žaidimų taisyklėmis grįstų struktūrų ir 
vartotojų sąsajų naudojimas pridedamosioms vertėms kurti. 
Anot Erico Championo, žaidimas čia veikia kaip mokymosi 
aplinka, kuri suformuoja tikslą ir skatina žaidėjus jo siekti, turi 
sistemiškas ir logiškas (viena iš kitos išplaukiančias) taisykles ir 
pateikiama žaidimo ar varžybų forma.7 Svarbu pažymėti, kad 
tinklaveikos visuomenės analizė ir „sužaidybinimo“ požiūris 
nereiškia, kad visą savo kūrybinę energiją turime nukreipti į 
kompiuterinius žaidimus, kad žaidimus privalome įgyvendinti 

6 Coonradt, Charles A., Nelson, Lee. The Game of Work: How to 
Enjoy Work as Much as Play. Shadow Mountain : Salt Lake City, 1984. 
7 Champion, Erik. Critical Gaming: Interactive History and Virtu-
al Heritage. Ashgate Publishing, Ltd., 2015.

vien skaitmeninėje erdvėje. „Sužaidybinimas“ reiškia žaidimo 
svarbos akcentavimą (ypač Y ir Z kartų) informacinėje elgse-
noje. Tai reiškia, kad žaidimas šiuolaikinėje kultūroje veikia 
kaip stipri įtraukianti vartotojo sąsaja, padedanti siekti giles-
nių tikslų. O žaidimas gali būti įgyvendinamas įvairiai: skaitme-
ninėje, ne-skaitmeninėje stalo žaidimų, lauko žaidimų ir kt. 
erdvėse. Ryškus žaidimo, kaip įtraukiančios sąsajos, pritaiky-
mo pavyzdys yra Lenkijos inovatyvios visuomenės edukacijos 
fondo sukurtas ir 1863 metų sukilimo metinėms skirtas strate-
ginis žaidimas „Powstanie Styczniowe“.8  

ŽAIDIMAI JAŠIŪNŲ DVARO EKSPOZICIJOJE
Aplinkos „sužaidybinimo“ požiūris ir žaidimai, kaip įtraukianti 
vartotojo sąsają, padedanti siekti edukacinių tikslų, buvo pa-
naudoti 2015 metais, kuriant Jašiūnų dvaro (Šalčininkų r. sav.) 
ekspoziciją (UAB „Ekspobalta“). Ekspozicijos koncepcijoje 
numatyta tema – pristatyti dvaro kasdienį gyvenimą – buvo 
realizuota kaip atskira patalpa – interaktyvi žaidimų erdvė. 
Dvaro kasdienybei pristatyti buvo pasirinkti 4 teminiai pjūviai: 
apranga, gastronomija, vaikai ir pramogos. Kiekvienas temi-
nis pjūvis ekspozicijoje įgyvendintas dviem būdais: per speci-
alizuotus teminius stendus ir per žaidimus. Stenduose (po 1 
kiekvienai temai) pateikiami 1–2 tipiniai temai paveikslai, pa-
grindinis aiškinamasis tekstas, Jašiūnų dvaro dokumentai su 
aiškinimais ta tema ir kontekstą kuriantys to meto Lietuvos 
atitinkamos tematikos šaltiniai. Kuriant žaidimus buvo nau-
dojamasi konkrečiais, teminiais Jašiūnų dvaro dokumentais ir 
kontekstine informacija, iš esmės įgyvendinat tokį „žingsnis 
po žingsnio“ klausimų ir atsakymų modelį:

1. Žaidimo tikslo ir socialinio konteksto apibrėžimas

Kokį pranešimą / žinias / įgūdžius norima perduoti šiuo žaidi-
mu? Kas yra pranešimo adresatas? Kokia yra adresato infor-
macinės elgsenos specifika? Koks yra pranešimo konstravimo 
kontekstas? Kokia pasirenkama pranešimo pateikimo mediją 
ir kodėl? Kokie Jašiūnų dvaro ir kontekstiniai dokumentai tin-
kami naudoti žaidime?

2. Žaidimo scenarijaus ir taisyklių kūrimas.

3. Žaidimo bandomosios versijos testavimas ir žaidimo kore-
gavimas

4. Žaidimo gamyba ir įrengimas ekspozicijoje

Kaip modelio realizavimo pavyzdį galime pateikti žaidimą 
„Kuchmistras“, skirtą Jašiūnų dvaro gastronominei kultūrai 

8 Powstanie Styczniowe. [interaktyvus]. Prieiga internetu: 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.fundacjasensua.po-
wstaniestyczniowegra.prototyp&hl=pl>.
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komunikuoti. Šiuo žaidimu siekiama perteikti žinias apie XIX 
amžiaus pirmosios pusės istorinę Lietuvos gastronomiją, Ja-
šiūnų dvare valgytus istorinius patiekalus ir jų ingredientus. 
Pranešimo adresatas – stalo žaidimus mėgstančios šeimos 
su vaikais arba vien 9–14 metų amžiaus vaikai. Papildomi 
adresatai gali būti suaugę žmonės, tikslingai besidomintys 
gastronomine kultūra, gastronomijos, dvaro istorija. Reko-
menduojamas žaidėjų skaičius – 2–12. Pranešimo konstravi-
mo kontekstas yra augantis šiuolaikinių žmonių domėjimasis 
maisto gaminimu namuose, ekologija, gastronomijos istorija. 
Pranešimui pateikti pasirinkta medija – stalo žaidimas. Žaidi-
mui kurti naudojama daug Jašiūnų dvaro gastronominės is-
torijos dokumentų (maisto produktų sąrašai, receptai, pietų 
restorane meniu ir kt.). 

Apibrėžus žaidimo tikslą ir socialinį kontekstą buvo rengiamas 
žaidimo scenarijus ir taisyklės. Pagal žaidimo scenarijų pradė-
jęs „Starto“ langelyje žaidėjas meta kauliuką ir eina į virtuvę 
(vieną iš 10 langelių, ant kurių padėti receptai), pasiima recep-
tą ir, mesdamas kauliuką, keliauja tolyn. Keliaudamas tolyn jis 
užsuka į kitus sektorius (sodas-daržas, kamara, rūsys-ledainė, 
turgus) ir renka reikalingus ingredientus (korteles) savo pasi-
rinktam patiekalo receptui. Ingredientų kortelės yra kartoti-
nės (to paties ingrediento po kelias korteles, kad vienam žai-
dėjui paėmus ingredientą, kitas galėtų tą patį taip pat paimti; 
vienam žaidėjui paėmus ingredientą į jo vietą dedama karto-
tinė to paties ingrediento kortelė). Laimi tas žaidėjas, kuris 
surinkęs visus jo receptui reikalingus ingredientus, pirmasis 
grįžta į virtuvę („Pabaigos“ langelį).

Žaidimo taisyklės:

Žaidėjo tikslas – metant kauliuką kuo greičiau pasiekti „Pabai-
gos“ langelį (grįžti į virtuvę), pakeliui surenkant ingredientus 
savo pasirinktam patiekalo receptui. Kiekvienas žaidėjas pa-
sirenka po žaidimo figūrą ir pastato ją „Pradžios“ langelyje. 
Žaidėjai, iš eilės mesdami kauliuką, nustato tolesnių ėjimų 
eiliškumą. Žaidėjas, išmetęs didžiausią skaičių, pradeda žaidi-
mą. Pirmas žaidėjas meta kauliuką ir juda su figūra tiek lan-
gelių, kiek yra ant išridento kauliuko. Užlipus ant specialios 
paskirties langelio, reikia atlikti užduotį ir tada ėjimas pereina 
kitam.

Specialiosios paskirties langeliai:

Virtuvė: žaidėjas, atsistojęs ant virtuvės langelio, paima re-
ceptą ir keliauja pirmyn. Tuo atveju, jei receptas žaidėjui at-
rodo netinkamas, jis turi teisę neimti recepto ir per kitą ėjimą 
keliauti „virtuvės“ langeliais ir rinktis kitą receptą. Receptų 
pasirinkimas neribojamas, tačiau „virtuvės“ sektorių palikti ir 
keliauti pirmyn galima tik pasirinkus receptą. Žaidimui buvo 
panaudoti autentiški Jašiūnų dvaro dokumentų rinkinyje rasti 

receptai bei kiti receptai iš laikotarpį atitinkančių J. Szyttlerio, 
A. Ciundziewickos, W. Zawadzkos receptų knygų. Pavyzdžiui, 
Jašiūnų dvaro arkasas. Du gorčius (7,6 litro) šviežio pieno 
reikia užkaisti ant ugnies, kad lėtai šiltų. Kol šis pienas šyla, 
pasiruošiamas  “raugas“: pusė gorčiaus (1,9 litro) rūgusio pie-
no išplakama su 8 kiaušinių tryniais. Po to raugintas pienas 
pilamas į šylantį saldų pieną. Kartu užvirinama, kad atsiskirtų 
išrūgos, o kai masė kiek atvėsta, ją reikia išpilti ant sieto, kad 
išrūgos nutekėtų. Gauta varškė išmaišoma su smulkiomis razi-
nomis, supilama į sūrmaišį ir kokiai valandai paslegiama. Prieš 
tiekiant ant stalo arkasas užliejamas gerai atšaldyta grietinėle 
ir pabarstomas cinamonu.

Sodas-daržas, kamara, rūsys-ledainė, turgus: žaidėjas, mesda-
mas kauliuką ir judėdamas tiek langelių, kiek yra ant išridento 
kauliuko, šiuose sektoriuose renka ingredientus iš „virtuvės“ 
atsineštam receptui.  Ingredientai yra išdėstyti pagal istorinei 
gastronomijai būdingas zonas: sode-darže – 10-–2 zonų, skir-
tų vaisių, daržovių, žolinių prieskonių kortelėms sudėti. Korte-
lės: svogūnai, obuoliai, petražolės, laiškinis svogūnas, salierai, 
pastarnokai, morkos, porai, kriaušės, slyvos, ropės, vyšnios; 
kamaroje – 10–12 zonų, skirtų rūkytos mėsos, sūrių ir pan. 
kortelėms sudėti. Kortelės: kiaušiniai, balta duona (pyragas), 
rūkyti lašiniai, actas, kvietiniai miltai, alyvuogių aliejus, gars-
tyčios, medus, rožių vanduo, juoda (ruginė) duona, rūkytas 
kumpis, druska; rūsyje-ledainėje – 10–12 zonų, skirtų pieno, 
grietinės ir pan. kortelėms sudėti. Kortelės: sviestas, grietinė-
lė, mielės, kurtinys, grietinė, vynas, kiškis, raugintas pienas, 
varškė, alus, silkės, balandžiai; turguje – 10–12 zonų, skirtų 
visų kitų ingredientų (sausi prieskoniai, šviežia žuvis, šviežia 
mėsa, grybai, barščiai ir t.t.) kortelėms sudėti. Kortelės: jau-
tienos mėsa, juodieji pipirai, šokoladas, cukrus, lauro lapai, 
citrinos, gvazdikėliai, cinamonas, muskato riešutas, migdolai, 
sterkas, razinos. Ingredientą galima paimti tuo atveju, jei žai-
dėjas praeina reikiamo ingrediento langelį. Draudžiama palikti 
sektorių, kol jame nesurinkti visi receptui būtini ingredientai. 
Žaidėjas gali rinkti ir jo receptui nereikalingus ingredientus (jis 
gali keistis su kitu žaidėju ingredientais, jei kitas žaidėjas turi 
jam reikalingą ingredientą ir sutinka keistis).

Surinkęs visus savo receptui būtinus ingredientus žaidėjas to-
liau meta kauliuką ir juda su figūra link „Pabaigos“ langelio 
per tiek langelių, kiek yra ant išridento kauliuko.

Laimi žaidėjas, pirmasis surinkęs visus savo receptui būtinus 
igredientus ir su jais pasiekęs „Pabaigos“ langelį (virtuvę).

Įgyvendinant projektą Jašiūnų dvaro ekspozicijoje dar buvo 
aukurtas kompiuterinis žaidimas „Medžioklė su Balinskiais“, 
stalo žaidimas „Jašiūnų dvaro vaikai“ ir interaktyvus stendas 
„XVIII amžiaus pabaigos – XIX amžiaus apranga“. 
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Laima LIUTKUVIENĖ, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO
MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APKLAUSOS
DUOMENŲ ANALIZĖS APŽVALGA

2014 m. kovo – gegužės mėn. Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejuje buvo atlikta muziejaus lankytojų apklausa. 
Apklausa sudaryta iš 16 klausimų. Apklausoje dalyvavo 89 
respondentai.

Apklausos tikslas: sužinoti muziejaus lankytojų poreikius, lū-
kesčius ir įvertinimus. 

Apklausos uždaviniai: suformuoti Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus lankytojų „portretą“, gauti informaciją apie 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus veiklos įvertinimą, 
įvertinti muziejaus lankytojų požiūrį į muziejaus lankytojus 
aptarnaujančio personalo veiklą.

1.1. Apklausos metodika

Apklausos vykdymo laikas – 2014 m.

Respondentų skaičius – 89.

Apklausos objektas – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muzie-
jaus lankytojai.

Apklausos būdas – anketinė apklausa.

Apklausos metodas – tikimybinė apklausa. Respondentų ap-
klausa parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos teatro, muzi-
kos ir kino muziejaus lankytojas turėtų vienodą tikimybę būti 
apklaustas.

Apklausa vyko Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje. 

1. 2. Išvados

Didžiausioji dalis apklaustųjų muziejuje lankėsi pirmą kartą 
ir gana maža dalis apklaustųjų pažymi, jog muziejuje lankosi 
dažnai. 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje lankosi įvairaus 
amžiaus asmenys, tačiau galima išskirti didelę lankytojų dalį, 
kurią sudaro 18–27 metų jaunimas. 

Didžioji dauguma apklaustųjų yra iš Vilniaus bei daugiau nei 

pusė asmenų priklauso vaikų neturinčių asmenų grupei. Lan-
kytojų daugumą sudaro moterys bei asmenys su aukštuoju 
išsilavinimu. Anketos duomenimis, daugiau nei pusė muzie-
jaus lankytojų – dirbantys žmonės. 

Reikšmingiausios lankymosi muziejuje priežastys: noras ma-
loniai praleisti laiką, sužinoti ką nors naujo, įdomaus ir noras 
lankytis muziejaus organizuojamuose renginiuose, parodo-
se. Beveik pusė apklaustųjų teigia apie muziejaus renginius 
ir parodas sužinantys iš internetinės svetainės/socialinių 
tinklalapių. Muziejaus lankytojus aptarnaujantis personalas 
vertinamas labai gerai, ypač pabrėžiant muziejaus lankytojus 
aptarnaujančio personalo paslaugumą, dėmesingumą bei 
mandagumą.

Muziejaus lankytojų nuomone, muziejuje labiausiai trūksta 
nemokamų lankstinukų su informacija apie muziejų, parodas 
ir originalesnių, modernių parodų bei renginių, tokių kaip 
koncertai, kultūros vakarai.

Beveik absoliučiai daugumai muziejaus lankytojų, dalyvavu-
sių apklausoje, bilieto kaina bei muziejaus darbo laikas yra 
priimtini, šį muziejų rekomenduotų lankyti ir kitiems. Į mu-
ziejų dažniausiai ateina su draugais, kiek rečiau su šeimos 
nariais. 

1. 3. Apklausos rezultatai

1.3.1. Muziejaus veikla

1. AR LANKOTĖS MŪSŲ MUZIEJUJE?
Net 42 proc. respondentų nurodė, jog muziejuje apsilankė 
pirmą kartą (1 pav.).  28 proc. apklaustųjų pažymėjo, jog lan-
kosi kituose muziejuose, o 14 proc. apklaustųjų muziejuje 
lankosi retai bei 12 proc. respondentų pažymi, jog muziejuje 
lankosi bent kartą per metus. 4 proc. apklaustųjų pažymi, jog 
muziejuje lankosi dažnai.  
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Išryškėja muziejaus lankytojų demografiniai skirtumai, turin-
tys įtakos lankymuisi muziejuje:

Muziejuje dažniau lankosi moterys nei vyrai atitinkamai: 74 
proc. ir 24 proc. (11 pav.). 

Muziejų dažniau lanko respodentai, kurie pažymėjo, jog šiuo 
metu dirba nei tie, kurie pažymėjo, jog nedirba. Skirtumas 
yra atitinkamai: 59 proc. ir 29 proc. (13 pav.).

Muziejuje daugiausiai lankosi žmonės su aukštuoju 
išsilavinimu. Tokių muziejuje besilankančių respondentų yra 
58 proc. (14 pav.). 

Respondentų, kurie lankosi muziejuje, buvo prašoma atsaky-
ti, dėl kokių priežasčių jie lankosi Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejuje (2 pav.). 

2. KODĖL LANKOTĖS ŠIAME MUZIEJUJE? 

Svarbiausia lankymosi Lietuvos teatro, muzikos ir kino  mu-
ziejuje, priežastimi netgi 46 proc. respondentų nurodė norą 
sužinori kažką naujo, įdomaus (2 pav.). Siekis muziejuje ma-
loniai praleisti išlieka antruoju – pažymi 25 proc. apklaustųjų. 
Lankymasis muziejaus organizuojamuose renginiuose, par-
odose išlieka trečiuoju – pažymi 21 proc. respondentų. Po 
1 proc. respondentų pažymi lankymosi muziejuje priežastis 
kaip lankymąsį muziejaus organizuojamose edukacinėse pro-
gramose bei mokyklos organizuojamą apsilankymą muzieju-
je. Neatsakė: 1 proc.

4 proc. respondentų pažymi tokias priežastis: 

1. „Kita Dirba giminės“; 2. „Atėjau norėdama apžiūrėti S. Dali 
parodą, tačiau apžiūrėjau visą muziejų. Įspūdis labai geras, 
daug naujos informacijos.“;3. „Naujos parodos“; 4. „Sudo-
mino Salvadoro Dali darbų paroda“; 5. „Įdomios parodos“.\

3. IŠ KUR SUŽINOTE APIE MUZIEJAUS 
RENGINIUS, PARODAS?

Apklausos duomenimis, netgi 45 proc. respondentų teigia 
sužinantys apie muziejaus renginius, parodas iš internetinės 
muziejaus svetainės (3 pav.). 21 proc. apklaustųjų pažymi, 
jog lauko plakatai suteikia informacijos apie muziejaus ren-
ginius, parodas. 14 proc. apklaustųjų pažymi, apie muziejaus 
renginius ir parodas sužino iš spaudos, o 12 proc. apklaustųjų 
– iš radijo ir televizijos.

Kita: 8 proc. apklaustųjų pažymi tokias priežastis: 

1. „Iš draugų“; 2. „Iš dirbančiųjų“; 3. „Informavo suaugusieji, 
besidomintys menu, renginiais“; 4. „Iš draugų, afišų“; 5. „Iš 
žmonos, ji sužinojo iš interneto“; 6. „Iš draugų“.
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4. KAIP VERTINATE MUZIEJAUS LANKYTOJUS 
APTARNAUJANTĮ PERSONALĄ?
Vertinant muziejaus lankytojus aptarnaujantį personalą re-
miantis kriterijumi „Paslaugus/ dėmesingas/ mandagus“ 
net 92 proc. respondentų lankytojus aptarnaujantį perso-
nalą įvertino aukščiausiai (5 balais). 5 proc. respondentų 
personalą įvertino 4 balais, o tik 1 proc. respondentų – 3 ba-
lais (4 pav.). Neatsakė: 2 proc.

Remiantis vertinimo kriterijumi „Gebantis suteikti informaci-
ją“, 66 proc. apklaustųjų lankytojus aptarnaujantį personalą 
įvertino 5 balais. 12 proc. respondentų personalo darbą įver-
tino 4 balais (4 pav.). Neatsakė: 22 proc.

5. KO LABIAUSIAI PASIGENDATE MUZIEJUJE?

Apklausos duomenimis, labiausiai muziejuje respondentų 
teigimu, yra pasigendama nemokamų lankstinukų su infor-
maciją apie muziejų, parodas (23 proc.) (5 pav.). 19 proc. res-
pondentų pasigenda originalesnių, modernesnių parodų, o 
16 proc. apklaustųjų – renginių (koncertų, kultūros vakarų). 
9 proc. – nuorodų, salių išdėstymo plano, po 6 proc. – poilsio 
zonų, minkštasuolių ir suvenyrų, susijusių su muziejumi. Išsa-

mių, didelės apimties leidinių apie muziejaus rinkinius pasi-
genda 5 proc. respondentų. 4 proc. respondentų pažymi, jog 
muziejuje trūksta konsultantų pagalbos. Neatsakė: 10 proc.

Kita: 2 proc. apklaustųjų pažymi tokias priežastis: 

„Linkiu, kad muziejuuje būtų atliktas remontas, kad iš gatvės 
pusės reikėtų sutvarkyti pastatą, dabar jis murzinas“; 2. „Pa-
geidautumėme: gėrimų automato (vanduo, kava). Muziejui 
jau reikėtų remonto!“; 3. „Daugiau interaktyvių priemonių 
(muzikos, filmų ir t.t.) Būtų smagu, jei būtų gidas“; 4. „Van-
dens, kavos aparatų“.

6. AR JUMS PRIIMTINA MUZIEJAUS 
BILIETO KAINA? 
Net 92 proc. apklausoje dalyvavųsių respondentų nurodo, 
jog muziejaus bilietų kaina yra priimtina. 4 proc. atsakiusiųjų 
pažymi, jog bilieto kaina jiems nėra priimtina (6 pav.). Neat-
sakė: 2 proc.

Kita: 1 proc. atsakiusiųjų nurodė tokią atsakymą:„Lankausi, 
kai yra galimybė nemokamai“.

7. AR JUMS TINKA MUZIEJAUS DARBO LAIKAS?
Net 92 proc. apklaustųjų  nurodo, jog muziejaus darbo laikas 
yra tinkamas. 2 proc. respondentų pažymi, jog muziejaus 
darbo laikas nėra tinkamas (7 pav.). Neatsakė: 2 proc. Kita: 3 
proc. atsakiusiųjų pateikia tokius atsakymus:

„Ne, nes darbo d. dirbančiam sunku suspėti, o šeštadienį -– 
per trumpai“; 2. „Galėtų dirbti ilgiau“; 3. „Galėtų dirbti ilgiau 
vakarais“; 4.  “Galėtų dirbti ilgiau vakarais“; 5. „Darbo dieno-
mis sutampa su darbo laiku. Gaila, kad sekmadienį nedirba.“.

8. AR PATARTUMĖTE KITIEMS APSILANKYTI 
ŠIAME MUZIEJUJE?
Net 95 proc. atsakiusiųjų pažymi, jog rekomenduotų kitiems 
apsilankyti muziejuje (8 pav.). Neatsakė: 2 proc. Kita: 2 proc. 
apklaustųjų pateikė tokį atsakymo variantą: 1. „Jei žmogus 
domisi teatru/muzika, tada taip.“; 2. „Gal“. 

Duomenys apie respondentus
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9. SU KUO DAŽNIAUSIAI ATEINATE Į MUZIEJUJE? 

Didžioji dalis respondentų – 49 proc. - muziejuje lankosi su 
draugais (9 pav.). 34 proc. apklaustųjų muziejuje lankosi su 
šeimos nariais, o 13 proc. respondentų atsakė, kad lankosi 
vieni. Vos 3 proc. apklaustųjų pažymėjo, jog lankosi su klase 
ir mokytojais. Neatsakė: 1 proc.

10. RESPONDENTŲ AMŽIUS IR SKAIČIUS
Remiantis  apklausos duomenimis, muziejaus lankytojų am-
žius svyruoja nuo 11 iki 85 metų (10 pav.). Didžiausią dalį 
lankytojų sudaro asmenys tarp 18 m. ir 27 m. amžiaus. Ši 
respondentų dalis (40 atsakiusiųjų) sudaro 44,95 proc. visų 
respondentų. Neatsakė: 1,12 proc.

11. LYTIS

74 proc. atsakiusiųjų sudaro moterys ir 24 proc.proc. respo-
dentų yra vyrai (11 pav.). Neatsakė: 2 proc. 

12. AR JŪS ESATE STUDENTAS AR MOKSLEIVIS?

32 proc. apklausoje atsakiusiųjų asmenų pažymi, jog pri-
klauso studentams bei 18 proc. respondenų pažymi, jog yra 
moksleiviai (12 pav.). Ši respodentų dalis (41 respondentas) 
sudaro 51 proc. visų atsakiusiųjų. Neatsakė: 33 proc.

13. AR JŪS DIRBATE?

Apklausos duomenimis, 59 proc. visų respondentų yra dir-
bantys asmenys, o 29 proc. respondentų, pažymi, jog nedir-
ba (13 pav.). Neatsakė: 12 proc.
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14. JŪSŲ IŠSILAVINIMAS

Didžiausioji dalis respondentų, t.y. net 58 proc., pažymi, jog 
turi aukštąjį išsilavinimą (14 pav.). 14 proc. atsakiusiųjų pažy-
mi, jog turi vidurinį išsilavinimą, 8 proc. - nebaigtą universite-
tinį, 7 proc. - nebaigtą vidurinįjį. Neatsakė: 13 proc.

15. RESPONDENTŲ GYVENAMOJI VIETA 
(TIK MIESTAS)
Didžiausioji dalis, t.y. 72 apklausoje dalyvavę respondentai, 
pažymėjo, jog jų gyvenamoji vieta yra Vilnius (t.y. 80,9 proc.) 
(15 pav.). 5 respondentai (t.y. 5,6 proc.) gyvenamaja vieta 
nurodė Kauną bei 3 respondentai (t.y. 3,4 proc.) nurodė Pa-
nevėžį. 2 respondentai (t.y. 2,24 proc.) nurodė Klaipėdą. Po 
vieną respondentą (t.y. 1, 12 proc.) nurodė gyvenamuosius 
miestus – Kembridžą, Milaną, Viduklę, Palangą, Jonavą.  Ne-
atsakė: 2, 24 proc.

16. AR TURITE VAIKŲ?

Dauguma respondentų, t.y. net 53 proc., pažymėjo, jog netu-
ri vaikų (16 pav.). 37 proc. visų atsakiusiųjų pažymėjo, jog turi 
vaikų. Neatsakė: 9 proc.
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1. Ar lankotės mūsų muziejuje? 

Apsilankiau pirmą kartą

Lankausi bent kartą per metus

Dažnai

Retai

Ar lankotės kituose muziejuose?

2. Kodėl lankotės šiame muziejuje? (Galimi keli atsakymai)
Noriu sužinoti kažką naujo, įdomaus

Maloniai praleisti laiką

Lankausi muziejaus organizuojamuose renginiuose, parodose

Lankausi muziejaus edukacinėse programose

Muziejaus lankymą organizuoja mokykla

Kita

3. Iš kur sužinote apie muziejaus renginius, parodas?

Internetinės svetainės

Radijo ir televizijos

Spaudos

Plakatų

Kita

4. Kaip vertinate muziejaus lankytojus aptarnaujantį personalą?
Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 (1 – blogiausias įvertinimas; 5 – aukščiausias įvertinimas)

Paslaugus/dėmesingas/mandagus

Gebantis suteikti informaciją

Kita

 5. Ko labiausiai pasigendate muziejuje?

 Nuorodų, salių išdėstymo plano

 Nemokamų lankstinukų su informacija apie muziejų, parodas

 Poilsio zonų, minkštasuolių

 Suvenyrų, susijusių su muziejumi

 Išsamių, didelės apimties leidinių apie muziejaus rinkinius

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO
MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APKLAUSOS ANKETA
N metai / Pasirinktą atsakymą pažymėkite X / Anketa - anoniminė



 Konsultantų pagalbos

 Originalesnių, modernių parodų

 Renginių (koncertų, kultūros vakarų)

6. Ar Jums priimtina muziejaus bilieto kaina?

Taip

Ne

Kita

7. Ar Jums tinka muziejaus darbo laikas?

Taip

Ne

Kita

8. Ar patartumėte kitiems apsilankyti  šiame muziejuje? 

Taip

Ne

Kita

9. Su kuo dažniausiai ateinate į muziejų

Su draugais

Su klase ir mokytojais

Su šeimos nariais

Vienas

10. Duomenys apie respondentą:

Amžius

Lytis

Studentas / moksleivis

Dirbantis 

Išsilavinimas

Gyvenamoji vieta (tik miestas)

Ar turite vaikų?
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Pasidalinkite savo nuomone apie muziejų.
Kas Jums patiko, o kas galėtų būti geriau?

Visi Jūsų komentarai bei pastabos mums labai vertingi. 
Jūsų pastebėjimai padeda mums tobulėti. 

Dėkojame.  
Iki malonių susitikimų mūsų muziejuje!
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Šis leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant Lietuvos mu-
ziejų asociacijos projektą „MuMo 2015“  pagal Kultūros rė-
mimo fondo lėšomis finansuojamos kultūros ir meno srities 
„Atminties institucijos (muziejai)“ veiklą „Tarptautinio ir tar-
pinstitucinio bendradarbiavimo projektai“.

Leidinyje pristatoma Lietuvos muziejų edukacinė veikla. 
Mokslininkų įžvalgos ir apibendrinimai persipina su muziejų 
edukacinių programų vadovų, muziejininkų patirtimi. Siūlo-
mos naujovės įgyvendinant neformaliojo vaikų ugdymo pro-
gramas; supažindinama su sėkmingų edukacinių programų, 
prasmingų turiniu bei patrauklių lankytojui įgyvendinimu. 
Aiškinamasi, kokios edukacinių programų formos priimti-
niausios muziejų auditorijai, ko trūksta jas realizuojant. Su 
kokiais iššūkiais susiduria muziejus „pakitusios informacinės 
elgsenos“ tinklaveikos visuomenėje? Edukacinių programų 
rubrikoje muziejai pristato geriausias 2014–2015 m. sukurtas 
edukacines programas, pateikiama ir naujovė – muziejų inici-
juotos nuotolinės pamokos moksleiviams. Muziejai vienijasi 
bendram tikslui, turėdami edukacinės veiklos viziją – atskleis-
ti praeities ir šiuolaikinio gyvenimo sąsajas.

Leidinyje panaudotos Vytauto Abramausko, Dariaus Baltakio, 
Vaidės Gaudiešiūtės, Kęstučio Inkratos, Jovitos Jankauskie-
nės, Ugnės Kraulaidytės, Alfonso Mažūno, Evaldo Kaminsko, 
Ritos Kauneckienės, Laimos Klasinskienės, Giedriaus Kujelio, 
Ingridos Kujelės, Renatos Mikalajūnaitės, Tomo Stasevičiaus, 
Vytauto Širvinsko, Artūro Užgalio, Lolitos Valužienės, Rena-
tos Žilėnienės ir 

LMA archyvo nuotraukos.
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