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Įvadas 
 

2012 m. balandţio – geguţės mėnesiais buvo atliktas keturių tikslinių grupių: 

Lietuvos gyventojų, moksleivių, mokytojų ir muziejų specialistų, dirbančių edukacijos srityje, 

tyrimas.  

Tyrimo tikslai: 

- įvertinti Lietuvos muziejų edukacinę veiklą; 

- atlikti pedagoginės visuomenės poreikių analizę; 

- atlikti Lietuvos muziejų poreikių edukacijos srityje analizę. 

Tyrimo uţdaviniai: 

- suformuoti muziejų lankytojų „portretą“; 

- įvertinti muziejų edukacinę veiklą; 

- įvertinti visuomenės poţiūrį į muziejų vykdomus edukacinius projektus ir renginius; 

- surinkti informaciją apie visuomenės poreikius ir muziejų edukacinės veiklos 

prioritetus; 

- surinkti informaciją apie muziejų darbuotojų poreikius edukacinėje srityje; 

- sukaupti informaciją ir „idėjų banką“ muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo 

formavimui. 

Tyrimo tikslams pasiekti buvo naudojama keletas kiekybinių ir kokybinių metodų: 

- reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta akivaizdinio interviu būdu 

respondentų namuose, uţtikrinant kiekvienam Lietuvos gyventojui vienodą tikimybę patekti į 

apklausą. Iš viso buvo apklausti 1002 16-74 m. amţiaus respondentai; 
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- muziejų darbuotojai, atsakingi uţ edukacinę veiklą, buvo apklausti telefonu pagal 

uţsakovo pateiktą sąrašą. Iš viso buvo apklaustas 101 darbuotojas; 

- buvo organizuotos ir pravestos 3 grupinės diskusijos: viena su 8-12 klasių 

moksleiviais (iš visos Lietuvos) ir dvi su bendrojo lavinimo mokyklų įvairių sričių pedagogais 

(iš visos Lietuvos). Vidutinė diskusijos trukmė – 1,5 valandos, kiekvienoje grupėje dalyvavo 

9-10 dalyvių. 

Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa vyko 2012 m. balandţio mėn. 13 – 23 

dienomis. Geguţės mėn. 19 d. buvo pravestos grupinės diskusijos su Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleiviais ir pedagogais. Muziejų darbuotojų apklausa vyko geguţės 

mėn. 7-25 d. 
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1. Reprezentatyvi Lietuvos Gyventojų apklausa 
__________________________________________________________________________________________ 

2012 m. balandţio mėn. 13 – 23 d., N = 1002 
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1.1. Tyrimo metodika 

 

 Tyrimo laikas: 2012 m.  

 Respondentų skaičius: N = 1002. 

 Tyrimo objektas: 16 – 74 metų Lietuvos gyventojai. 

 Apklausos būdas: interviu respondento namuose. 

 Atrankos metodas: daugiapakopė, tikimybinė atranka. Respondentų 
atranka parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą 
tikimybę būti apklaustas. 

 Apklausa vyko: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėţyje, 
Druskininkuose, Kauno, Alytaus, Pakruojo, Šilutės, Utenos, Tauragės, 
Švenčionių, Raseinių, Rokiškio, Kupiškio, Molėtų, Telšių, Akmenės, 
Maţeikių, Prienų ir Ukmergės rajonuose. Tyrimas vyko 16 miestų ir 57 
kaimuose. 

 Duomenys persverti pagal lytį ir amţių. 

 Statistinių paklaidų, esant skirtingiems rezultatams, dydţiai: 
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N          

100 3.4 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10.0 

200 2.4 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 

300 2.0 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8 

400 1.7 2.2 3.0 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.0 

500 1.5 1.9 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5 

750 1.2 1.6 2.2 2.6 2.9 3.2 3.3 3.6 3.7 

1000 1.1 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1 
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1.2.  Išvados 
Muziejuose lankosi apie pusę Lietuvos gyventojų. Galima išskirti dvi pagrindines 

lankytojų grupes:  

- moksleiviai; 

- vidutinio amţiaus ţmonės, daţniausiai moterys, su aukštuoju išsilavinimu, 

aukštesnių pajamų, didţiųjų miestų gyventojai. 

Didţioji dalis muziejų lankytojų juose apsilanko bent 1-2 kartus per metus. 

Daţniausiai nurodomos apsilankymo muziejuose prieţastys – noras suţinoti ką nors naujo, 

įdomaus arba maloniai praleisti laisvalaikį. 

Daţniausiai į muziejus einama su draugais ar vaikais.  

Tarp aplankytų muziejų daţniausiai buvo minimi Palangos gintaro muziejus ir 

Lietuvos jūrų muziejus. Juos taip pat respondentai skaitlingiau negu kitus minėjo kalbėdami 

apie tai, kokius muziejus norėtų aplankyti ateityje. 

Apie muziejų vykdomas edukacines programas ţino maţdaug pusė Lietuvos 

gyventojų. Didesnis edukacinių programų ţinomumas yra būdingas moksleiviams. Tik 

nedidelė Lietuvos gyventojų dalis dalyvavo edukacinėse muziejų programose, tačiau tarp 

moksleivių dalyvavusių yra arti pusės. Daţniausiai buvo nurodoma, kad edukacinėse 

muziejų programose tenka dalyvauti 2-3 kartus per metus. Populiariausios yra 

etnokultūrinės, istorijos ir dailės edukacinės programos. 

Beveik visi dalyvavę edukacinėse programose jas vertina teigiamai ir nurodo, kad tai 

jiems buvo naudinga. 

Poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų, programos šeimai, tematikų įvairovė yra 

pagrindiniai respondentų nurodyti veiksniai, kurie galėtų juos paskatinti dalyvauti 

edukacinėse muziejų programose. 

Dauguma respondentų mano, kad muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų 

bendrojo lavinimo programas. 
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1.3.  Tyrimo rezultatai 

1.3.1.  Muziejų lankomumas 

 

53% respondentų nurodė, kad jie lankosi muziejuose (1 pav.). Nesilanko – 47%. 

 

1 pav. Ar Jūs lankotės muziejuose? 
N=1002 

47%

53%Taip

Ne

 
 

Buvo nustatyti ryškūs socialiniai demografiniai skirtumai: 

- Muziejuose daţniau lankosi moterys negu vyrai, atitinkamai 62% ir 43%. 

- Yra stipri muziejų lankomumo priklausomybė nuo amţiaus, t.y. kuo jaunesni 

respondentai, tuo daţniau jie lankosi muziejuose (2 pav.). 

 

2 pav. Muziejų lankomumas pagal amžiaus grupes 

Amţius % 

16-29 m. 67% 

30-49 m. 53% 

50-69 m. 45% 

70-74m. 31% 

 

- Muziejų lankymas priklauso ir nuo respondento išsilavinimo. Tarp neturinčių 

aukštojo išsilavinimo besilankančių muziejuose yra 46%, tuo tarpu tarp respondentų 

su aukštuoju tokių yra 74%. 

- Muziejus daţniau lanko respondentai su aukštesnėmis pajamomis. 70% 

respondentų, kuriems tenka aukštesnės pajamos, nurodė, kad muziejuose lankosi. 

                                            
 Respondentais su aukštesnėmis pajamomis ataskaitoje vadinami tie respondentai, kurių šeimos nariui per 
mėnesį atskaičius mokesčius tenka („į rankas“) 1001 Lt ir daugiau. 
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Tuo tarpu tokių ţemiausioje pajamų grupėje (iki 400 Lt. per mėnesį šeimos nariui) 

yra 37%. 

- Yra priklausomybė ir tarp muziejų lankomumo bei gyvenamosios vietos. Muziejus 

lanko 64% didţiųjų miestų gyventojų ir 43% rajonų centrų ir kaimo vietovių gyventojų. 

 

Atskirą lankytojų grupę sudaro moksleiviai. Muziejų lankomumas tarp jų siekia 71%. 

 

Respondentų, kurie atsakė, kad lankosi muziejuose, buvo prašoma nurodyti apsilankymo 

muziejuose daţnumą (3 pav.). 

 

3 pav. Kaip dažnai lankotės muziejuose? 

Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose, N=532 

14%

40%

37%

10%Bent kartą per mėnesį

Bent kartą per pusmetį

Bent kartą per metus

Rečiau

 

 

Didţioji dalis besilankančių muziejuose juose apsilanko bent kartą per pusmetį arba bent 

kartą per metus (77%). Bent kartą per mėnesį muziejuose lankosi 10% besilankančių. 

Aktyvesni muziejų lankytojai, lyginant su kitomis grupėmis, yra moksleiviai. Tarp 

besilankančių muziejuose moksleivių, 17% nurodė, kad muziejuose lankosi bent kartą per 

mėnesį. 

 

Respondentų, besilankančių muziejuose, buvo prašoma pasakyti, dėl kokių prieţasčių jie 

juose lankosi (4 pav.). 
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4 pav. Kodėl Jūs lankotės muziejuose? 

Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose, N=532, galimi keli atsakymai 

 

1%

0,3%

10%

11%

16%

36%

43%

69%Noriu suţinoti kaţką naujo, įdomaus

Maloniai praleisti laiką

Praleisti laiką su šeima/ draugais

Lankausi muziejų organizuojamuose

renginiuose (koncertuose, parodose,

susitikimuose ir pan.)

Lankausi muziejų mokomosiose

(edukacinėse) programose

Muziejų lankymą organizuoja mokykla

Kita

Neatsakė

 

 

Daţniausiai muziejų lankytojai nurodė, kad nori suţinoti kaţką naujo ir įdomaus (69%). 

Tačiau buvo nemaţa dalis ir tų, kurie į muziejus ateina maloniai praleisti laiką po vieną 

(43%) arba su šeima, draugais (36%). Dėl muziejų edukacinių programų muziejuose 

apsilanko 11% muziejų lankytojų, dvigubai daugiau tokių yra tarp moksleivių (23%). 

 

Respondentams, kurie teigė, kad lankosi muziejuose, buvo uţduotas atviras klausimas apie 

tai, su kuo jie lankosi muziejuose (5 pav.). 
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5 pav. Su kuo dažniausiai lankotės muziejuose? 

Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose, N=532, galimi keli atsakymai 

 

1%

14%

7%

8%

11%

33%

50%Su draugais

Su vaikais

Su mokytojais

Vienas

Su tėvais

Kita

Neatsakė

 

 

Pusė besilankančių (50%) muziejuose į juos eina su draugais. Daugiausia taip atsakiusių 

tarp besimokančio jaunimo (70%). Su vaikais lankosi 33% muziejų lankytojų, daţniau tai 

30-49 m. amţiaus respondentai (57%). Su mokytojais lankosi 11%, suprantama, kad 

daţniausiai tai – besimokantis jaunimas. 8% lankytojų muziejuose lankosi vieni. Daţniau tai 

– pagyvenę ţmonės (70-74 m. – 22%). Su tėvais lankosi muziejuose 7%, daţniau tai 

moksleiviai (19%). 12% nurodė, kad muziejuose lankosi su šeima. 

  

Respondentams, kurie teigė, kad lankosi muziejuose, buvo uţduotas atviras klausimas apie 

tai, kuriuose muziejuose jie lankėsi per pastaruosius metus (6 pav.). 
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6 pav. Kokiuose muziejuose lankėtės pastaraisiais metais? 

Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose, N=532, galimi keli atsakymai 

13%

8%

7%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

11%

Palangos gintaro muziejus

Jūrų muziejus/delfinariumas

Lietuvos dailės muziejus 

Vytauto Didţiojo  karo muziejus

Lietuvos nacionalinis muziejus

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Šiaulių "Aušros" muziejus

Taikomosios dailės muziejus

Lietuvos liaudies buities muziejus 

Velnių muziejus

M. Ţilinsko dailės galerija

Kauno zoologijos sodas

Klaipėdos laikrodţių muziejus

Ch.Frenkelio vila 

Kauno IX forto muziejus

Trakų pilis/ muziejus

Tado Ivanausko muziejus

 

 

Iš viso buvo paminėti 148 muziejai, tame tarpe Luvro muziejus (1,2%), Madam Tiuso 

muziejus (1,0%). O daţniausiai minimas buvo Palangos gintaro muziejus (13%) ir Lietuvos 
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jūrų muziejus/ delfinariumas (11%). Galima spėti, kad neretai šie muziejai yra aplankomi 

atostogų metu, poilsiaujant. 

 

Visų respondentų buvo klausiama, kokį muziejų jie labai norėtų aplankyti (7 pav.). 

 

7 pav. Ar yra toks muziejus Lietuvoje, kurį Jūs labai norėtumėte aplankyti?  

Koks tai muziejus? N=1002, galimi keli atsakymai 

 

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%Jūrų

muziejus/delfinariumas

Palangos gintaro

muziejus

LDK Valdovų rūmai

Vytauto Didţiojo karo

muziejus

Lietuvos liaudies

buities muziejus

Arklio muziejus

Trakų pilis/ muziejus

Pinigų muziejus

Kauno IX forto

muziejus

Grūto parkas

Velnių muziejus

Lietuvos dailės

muziejus

 

 

Muziejai, kuriuos labiausiai trokštama aplankyti, yra 3: Lietuvos jūrų muziejus/ delfinariumas 

(8%), Palangos gintaro muziejus (5%), LDK Valdovų rūmai (5%). 
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1.3.2.  Edukacinės programos 

 

Respondentų buvo klausiama, ar jie ţino, ar jiems teko girdėti apie edukacines muziejų 

programas (8 pav.). 

 

8 pav. Ar Jūs žinote / teko girdėti, kad muziejuose vyksta edukacinės programos? 
N=1002 

 

0,3%

49%

50%Taip

Ne

Neatsakė

 

 

Apie edukacines muziejų programas yra girdėję pusė (50%) respondentų. Daţniau apie jas 

ţinojo moksleiviai (72%), turintys aukštąjį išsilavinimą (74%), vilniečiai (67%). 

 

9 pav. Ar Jūs dalyvavote muziejų edukacinėse programose? 
N=1002 

 

85%

15%Taip, dalyvavau

Ne, nedalyvavau

 

 

15% respondentų dalyvavo muziejų edukacinėse programose (9 pav.). Daugiau 

dalyvavusių vėlgi yra tarp moksleivių (40%). 
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Tų respondentų, kurie edukacinėse muziejų programose dalyvavo, buvo prašoma nurodyti 

dalyvavimo programose daţnumą (10 pav.). 

 

10 pav. Kiek kartų dalyvavote muziejų edukacinėse programose per paskutiniuosius 3 

metus? 

Atsakymai tų, kurie dalyvavo muziejų edukacinėse programose, N=149 

 

1%

9%

10%

49%

31%1 kartą

2-3 kartus

4-5 kartus

Daugiau negu 5

kartus

Neatsakė

 

 

Vieną kartą per paskutiniuosius 3 metus edukacinėse muziejų programose dalyvavo 31% 

respondentų, teigusių, kad teko tokiose programose dalyvauti. 2-3 kartus per trejus metus 

edukacinėse muziejų programose dalyvavo 49% šių respondentų (tarp moksleivių tokių yra 

– 62%), 4-5 kartus ir daţniau dalyvauti teko 19%.  

 

Respondentų, kuriems yra tekę dalyvauti muziejų edukacinėse programose, buvo prašoma 

nurodyti, kokio pobūdţio tai buvo programos (11 pav.). 
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11 pav. Kokiose edukacinėse muziejų programose Jūs lankėtės arba dalyvavote? 

Atsakymai tų, kurie dalyvavo muziejų edukacinėse programose, N=149, galimi keli atsakymai 

 

2%

4%

17%

37%

38%

51%Etnokultūrinėse

Istorijos

Dailės

Technikos

Kita

Neatsakė

 

 

Daţniausiai edukacinių programų dalyviai dalyvavo etnokultūrinėse (51%), istorijos (38%) ir  

dailės (37%) programose. Moksleivių dalyvavimas etnokultūrinėse programose yra kiek 

ţemesnis, negu bendras vidurkis. Etnokultūrinėse programose dalyvavo 41% moksleivių. 

Tuo tarpu dalyvavimas istorijos programose yra aukštesnis negu vidurkis, jose apsilankė 

49% moksleivių. Taip pat moksleiviai daugiau negu kiti Lietuvos gyventojai lankosi dailės 

edukacinėse programose (44%). 

 

12 pav. Ar Jums buvo naudingas dalyvavimas muziejų edukacinėse programose? 

Atsakymai tų, kurie dalyvavo muziejų edukacinėse programose, N=149 

3%

1%

96%
Labai naudingas/

greičiau naudingas

Visiškai

nenaudingas/

greičiau nenaudingas

Sunku pasakyti
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Absoliuti dauguma (96%) dalyvavusių edukacinėse programose teigė (12 pav.), kad jos 

jiems buvo naudingos: labai arba greičiau naudingos. Taip manantys dominuoja ir tarp 

moksleivių (98%). 

 

Tyrimo metu buvo bandoma išsiaiškinti, kaip edukacines programas vertina apie jas 

ţinantys ar girdėję (13 pav.). 

 

13 pav. Kaip Jūs vertinate muziejų vykdomas edukacines programas? Atsakymai tų, kurie 
ţino, yra girdėję apie muziejų edukacines programas, N=504 

 

77%

1%

22%

Labai gerai/ gerai

Labai blogai/ blogai

Sunku pasakyti

 

 

Tik 1% respondentų, girdėjusių/ ţinojusių apie muziejų edukacines programas, jas įvertino 

neigiamai. Didţioji dauguma (77%) jas vertino gerai arba labai gerai. Ypač gerai vertino 

moksleiviai (gerai/ labai gerai – 92%, neturėjo nuomonės – 8%). 

 

Visų respondentų buvo klausiama, kas galėtų juos paskatinti dalyvauti edukacinėse muziejų 

programose (14 pav.) 
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14 pav. Kas Jus paskatintų dalyvauti muziejų edukacinėse programose? 
N=1002, galimi keli atsakymai 

23%

20%

20%

17%

15%

15%

10%

8%

3%

1%

31%

2%

Poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų

Programos šeimai

Tematikų įvairovė

Specializuotos programos

Kino filmai

Galimybė susipaţinti su naujais ţmonėmis

Programos senjorams

Galimybė susirasti naujų draugų

Programos neįgaliesiems

Kita

Neturiu poreikio/ neturiu galimybių

Neatsakė

 

 

Daţniausiai buvo paminėtas poreikis mokytis (23%), o moksleiviai minėjo šį veiksnį du 

kartus daţniau – jį nurodė 54%. 

Programas šeimai nurodė 20% respondentų, daugiau tokių  buvo tarp 30-39 m. amţiaus 

ţmonių (34%), kurie daţniau turi mokyklinio amţiaus vaikų. 

Tematikų įvairovę paminėjo 20% visų respondentų, daugiau ją mininčių buvo tarp 

moksleivių – 33%. 

Specializuotas programas nurodė 17% respondentų. Daţniau jas minėjo turintys aukštąjį 

išsilavinimą – 24%. 

Kino filmus paminėjo 15% respondentų, tarp moksleivių tokių buvo 34%. 

Galimybės susipaţinti su naujais ţmonėmis bendras paminėjimo daţnumas – 15%, o 

moksleivių – 36%. 

Programas senjorams nurodė 10% visų respondentų, o tarp pensininkų tokių buvo 37%, 

tarp vyresnių negu 60 m. amţiaus ţmonių – 40%. 
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Galimybę susirasti naujų draugų paminėjo 8% respondentų. Moksleivių, pasirinkusių šį 

atsakymą, buvo 23%. 

Programas neįgaliesiems nurodė 3% respondentų. Ţymesnių skirtumų įvairiose 

socialinėse – demografinėse grupėse nepastebėta. 

 

Dauguma respondentų mano, kad muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų 

bendrojo lavinimo programas (15 pav.). 

 

15 pav. Ar, Jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo 

lavinimo programas? N=1002 

 

14%

3%

83%Taip

Ne

Sunku pasakyti

 

 

Tokia nuomonė vyrauja visose socialinėse – demografinėse grupėse. 
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1.4. Lentelės 
 

1.4.1. Ar Jūs lankotės muziejuose? 

 

 N % 

 Taip 532 53,1% 

  Ne 470 46,9% 

Iš viso 1002 100,0% 

 
 

 Taip Ne Iš viso 

Lytis Vyras N 205 267 472 

    % 43,4% 56,6% 100,0% 

  Moteris N 327 203 530 

    % 61,7% 38,3% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 182 90 271 

    % 66,9% 33,1% 100,0% 

  30-39 m. N 92 80 173 

    % 53,4% 46,6% 100,0% 

  40-49 m. N 104 93 197 

    % 53,0% 47,0% 100,0% 

  50-59 m. N 81 94 175 

    % 46,2% 53,8% 100,0% 

  60-69 m. N 52 65 118 

    % 44,4% 55,6% 100,0% 

  70 -74 m. N 21 48 69 

    % 30,5% 69,5% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 73 88 161 

    % 45,6% 54,4% 100,0% 

  Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 265 311 576 

    % 46,0% 54,0% 100,0% 

  Aukštasis N 194 68 262 

    % 74,0% 26,0% 100,0% 
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 Taip Ne Iš viso 

Socialinė padėtis Bedarbis N 33 87 120 

    % 27,6% 72,4% 100,0% 

  Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 20 16 36 

    % 55,9% 44,1% 100,0% 

  Pensininkas N 66 127 193 

    % 34,2% 65,8% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 100 40 141 

    % 71,3% 28,7% 100,0% 

  Specialistas N 128 32 160 

    % 80,2% 19,8% 100,0% 

  Tarnautojas N 61 35 96 

    % 63,6% 36,4% 100,0% 

  Darbininkas N 72 69 141 

    % 51,3% 48,7% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 73 126 199 

    % 36,5% 63,5% 100,0% 

  401-600 Lt N 98 85 183 

    % 53,7% 46,3% 100,0% 

  601-800 Lt N 92 123 215 

    % 42,8% 57,2% 100,0% 

  801-1000 Lt N 115 59 174 

    % 66,0% 34,0% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 80 34 113 

    % 70,1% 29,9% 100,0% 

Gyvenamoji vieta Vilnius N 115 57 172 

    % 66,8% 33,2% 100,0% 

  Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 192 114 306 

    % 62,8% 37,2% 100,0% 

  Kiti miestai N 110 141 252 

    % 43,8% 56,2% 100,0% 

  Kaimas N 115 157 272 

    % 42,2% 57,8% 100,0% 
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1.4.2. Kodėl Jūs lankotės muziejuose? 

 
Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose, galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 
Noriu suţinoti kaţką naujo, įdomaus 366 68,8% 

  Maloniai praleisti laiką 229 42,9% 

  
Praleisti laiką su šeima/ draugais 190 35,7% 

  Lankausi muziejų organizuojamuose 

renginiuose (koncertuose) 
86 16,1% 

  
Lankausi muziejų mokomosiose 

(edukacinėse) programose 
59 11,0% 

  
Muziejų lankymą organizuoja mokykla 51 9,5% 

  Kita* 1 0,3% 

 Neatsakė 5 0,9% 

Iš viso 532 185,1% 

 
 

*Kita: Išbandyti praktiškai (0,3%). 

 
 
 
 



 

 

2012 04 – 05  
Gedimino pr. 1-15, Vilnius 

UAB Vilmorus 
Tel.: 8 5 2690979 
El. p.: info@vilmorus.lt 
www.vilmorus.lt 

24 Tyrimas atliktas 
Lietuvos muziejų asociacijos 

uţsakymu 
 

 

 

 

  

N
o

ri
u

 s
u

ţ
in

o
ti

 k
a

ţ
k

ą
 

n
a

u
jo

, 
įd

o
m

a
u

s
 

M
a

lo
n

ia
i 

p
ra

le
is

ti
 l

a
ik

ą
 

P
ra

le
is

ti
 l

a
ik

ą
 s

u
 

š
e

im
a

/ 
d

ra
u

g
a

is
 

L
a

n
k

a
u

s
i 

m
u

z
ie

jų
 

o
rg

a
n

iz
u

o
ja

m
u

o
s

e
 

re
n

g
in

iu
o

s
e

 

(k
o

n
c

e
rt

u
o

s
e

, 

p
a

ro
d

o
s

e
, 

s
u

s
it

ik
im

u
o

s
e

 i
r 

p
a

n
.)

 

L
a

n
k

a
u

s
i 

m
u

z
ie

jų
 

m
o

k
o

m
o

s
io

s
e

 

(e
d

u
k

a
c

in
ė

s
e

) 

p
ro

g
ra

m
o

s
e

 

M
u

z
ie

jų
 l

a
n

k
y

m
ą

 

o
rg

a
n

iz
u

o
ja

 m
o

k
y

k
la

 

K
it

a
 

N
e
a

ts
a

k
ė

 

Iš
 v

is
o

 

Lytis Vyras N 129 65 80 23 12 21 1 3 205 

    % 63,0% 31,9% 39,1% 11,2% 5,7% 10,3% 0,7% 1,5% 163,5% 

  Moteris N 237 163 110 62 47 29  0 1 327 

    % 72,4% 49,9% 33,5% 19,1% 14,3% 9,0%  0,0% 0,4% 198,7% 

Amţius Iki 29 m. N 129 85 58 29 30 36 1  0 182 

    % 71,0% 47,0% 32,2% 15,9% 16,7% 19,6% 0,8%  0,0% 203,1% 

  30-39 m. N 54 37 42 13 9 5  0 1 92 

    % 58,4% 40,3% 45,8% 13,9% 9,8% 5,6%  0,0% 1,4% 175,1% 

  40-49 m. N 77 38 45 19 10 7  0 1 104 

    % 73,8% 36,2% 43,3% 18,6% 10,0% 6,5%  0,0% 1,0% 189,4% 

  50-59 m. N 57 38 23 13 7 2  0 1 81 

    % 70,7% 46,5% 28,0% 15,6% 9,2% 2,0%  0,0% 1,1% 173,1% 

  60-69 m. N 36 22 17 8 1 1  0 1 52 

    % 69,1% 42,4% 33,0% 14,6% 1,4% 2,8%  0,0% 1,4% 164,6% 

  70 -74 m. N 13 9 4 4 1  0  0 1 21 

    % 62,1% 41,4% 19,8% 19,8% 2,6%  0,0%  0,0% 3,5% 149,2% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 50 30 22 10 16 24 1  0 73 

    % 68,7% 40,6% 30,2% 13,8% 22,4% 33,1% 1,9%  0,0% 210,6% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 179 114 107 38 20 14  0 5 265 

    % 67,5% 42,9% 40,5% 14,3% 7,6% 5,4%  0,0% 1,7% 180,0% 

  Aukštasis N 137 85 61 37 22 12  0  0 194 

    % 70,5% 43,9% 31,2% 19,3% 11,3% 6,3%  0,0%  0,0% 182,5% 
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Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 23 14 12 6 4 4  0  0 33 

    % 69,4% 41,0% 37,3% 17,3% 11,1% 12,8%  0,0%  0,0% 188,7% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 15 14 10 2  0  0  0  0 20 

    % 73,8% 69,1% 49,8% 10,6%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 203,4% 

  Pensininkas N 44 30 25 10 2  0 1  0 66 

    % 66,1% 44,8% 37,9% 15,8% 2,3%  0,0% 2,2%  0,0% 169,2% 

  Moksleivis, studentas N 77 45 30 19 23 27  0 1 100 

    % 77,2% 44,9% 30,0% 18,9% 23,1% 27,0%  0,0% 1,4% 222,4% 

  Specialistas N 90 56 41 24 17 11  0  0 128 

    % 70,2% 43,9% 31,7% 18,9% 13,5% 8,8%  0,0%  0,0% 186,8% 

  Tarnautojas N 39 27 27 10 4 3 1  0 61 

    % 64,8% 43,7% 44,3% 16,7% 6,2% 4,2% 1,7%  0,0% 181,6% 

  Darbininkas N 42 26 25 8 6 5 2  0 72 

    % 58,0% 36,4% 34,7% 11,2% 8,6% 6,6% 3,0%  0,0% 158,4% 
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Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 49 33 16 11 7 7 1  0 73 

    % 67,3% 45,4% 21,5% 14,8% 10,0% 9,1% 1,7%  0,0% 169,8% 

  401-600 Lt N 66 37 42 17 11 16 1  0 98 

    % 67,6% 37,4% 42,5% 17,2% 11,0% 16,5% 0,9%  0,0% 193,1% 

  601-800 Lt N 60 41 35 17 11 8 2  0 92 

    % 65,0% 44,2% 37,8% 19,0% 11,7% 8,4% 2,7%  0,0% 188,8% 

  801-1000 Lt N 80 53 51 21 17 7  0  0 115 

    % 70,0% 46,4% 44,1% 18,6% 14,4% 6,2%  0,0%  0,0% 199,6% 

  1001 Lt ir daugiau N 55 34 24 13 5 5  0 1 80 

    % 68,6% 42,6% 30,6% 16,3% 6,9% 6,2%  0,0% 1,7% 172,9% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 86 48 33 13 10 9  0  0 115 

    % 74,6% 41,8% 28,8% 11,3% 8,9% 7,9%  0,0%  0,0% 173,3% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 144 78 73 39 18 20 1  0 192 

    % 75,0% 40,5% 38,0% 20,1% 9,3% 10,4% 0,5%  0,0% 193,7% 

  Kiti miestai N 67 54 35 20 17 9 3  0 110 

    % 60,4% 48,9% 31,9% 18,3% 15,6% 8,1% 2,6%  0,0% 185,8% 

  Kaimas N 70 49 49 14 13 13 1 1 115 

    % 60,6% 42,5% 42,4% 12,0% 11,5% 11,0% 0,6% 1,2% 181,9% 
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1.4.3. Kaip daţnai lankotės muziejuose? 

 

Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose 
 

 N % 

 Bent kartą per mėnesį 52 9,8% 

  Bent kartą per pusmetį 194 36,5% 

  Bent kartą per metus 210 39,5% 

  Rečiau 75 14,1% 

  Neatsakė 1 0,1% 

Iš viso 532 100,0% 

 
 

 

Bent kartą 

per 

mėnesį 

Bent kartą 

per 

pusmetį 

Bent kartą 

per metus 
Rečiau Neatsakė Iš viso 

Lytis Vyras N 15 69 92 28  0 205 

    % 7,2% 33,9% 45,1% 13,8%  0,0% 100,0% 

  Moteris N 37 125 118 46 1 327 

    % 11,4% 38,2% 36,0% 14,2% 0,2% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 23 73 64 22  0 182 

    % 12,6% 40,2% 35,3% 11,9%  0,0% 100,0% 

  30-39 m. N 6 28 42 15  0 92 

    % 7,0% 30,5% 45,9% 16,6%  0,0% 100,0% 

  40-49 m. N 12 35 46 12  0 104 

    % 11,1% 33,1% 44,4% 11,4%  0,0% 100,0% 

  50-59 m. N 8 30 31 13  0 81 

    % 9,4% 37,2% 37,8% 15,6%  0,0% 100,0% 

  60-69 m. N 3 22 18 9 1 52 

    % 5,6% 41,3% 34,7% 17,0% 1,4% 100,0% 

  70 -74 m. N 1 7 9 5  0 21 

    % 2,6% 33,6% 42,2% 21,6%  0,0% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 13 23 25 12  0 73 

    % 17,5% 32,0% 33,5% 16,9%  0,0% 100,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 15 86 113 50  0 265 

    % 5,6% 32,6% 42,8% 19,1%  0,0% 100,0% 

  Aukštasis N 24 84 72 12 1 194 

    % 12,6% 43,5% 37,4% 6,2% 0,4% 100,0% 
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Bent kartą 

per 

mėnesį 

Bent kartą 

per 

pusmetį 

Bent kartą 

per metus 
Rečiau Neatsakė Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 6 9 11 8  0 33 

    % 16,7% 27,6% 32,1% 23,6%  0,0% 100,0% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 1 6 6 6  0 20 

    % 6,5% 31,8% 30,0% 31,8%  0,0% 100,0% 

  Pensininkas N 1 26 25 13 1 66 

    % 1,9% 39,2% 37,9% 20,0% 1,1% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 17 42 31 10  0 100 

    % 16,9% 41,7% 31,4% 10,0%  0,0% 100,0% 

  Specialistas N 11 53 53 11  0 128 

    % 9,0% 41,5% 41,1% 8,4%  0,0% 100,0% 

  Tarnautojas N 5 21 26 8  0 61 

    % 8,6% 34,5% 43,3% 13,6%  0,0% 100,0% 

  Darbininkas N 2 24 34 12  0 72 

    % 2,1% 33,2% 47,4% 17,3%  0,0% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 8 25 27 13  0 73 

    % 11,0% 34,3% 36,6% 18,2%  0,0% 100,0% 

  401-600 Lt N 11 25 42 18 1 98 

    % 11,6% 25,9% 43,0% 18,7% 0,7% 100,0% 

  601-800 Lt N  0 40 37 16  0 92 

    %  0,0% 42,9% 40,3% 16,8%  0,0% 100,0% 

  801-1000 Lt N 13 44 42 16  0 115 

    % 11,4% 38,1% 36,9% 13,6%  0,0% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 10 32 32 5  0 80 

    % 12,8% 40,4% 40,7% 6,1%  0,0% 100,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 14 46 46 9  0 115 

    % 11,9% 40,5% 39,8% 7,9%  0,0% 100,0% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 24 85 62 21  0 192 

    % 12,7% 44,2% 32,3% 10,7%  0,0% 100,0% 

  Kiti miestai N 9 36 43 22  0 110 

    % 8,5% 32,8% 38,8% 19,9%  0,0% 100,0% 

  Kaimas N 5 27 60 23 1 115 

    % 4,0% 23,3% 51,9% 20,2% 0,6% 100,0% 
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1.4.4. Kokiuose muziejuose lankėtės pastaraisiais metais? 
 

Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose, galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 Palangos gintaro muziejus 67 12,6% 

  Jūros muziejus/delfinariumas 57 10,8% 

  Lietuvos dailės muziejus 44 8,3% 

  Vytauto Ddiţiojo karo muziejus 37 7,0% 

  Lietuvos Nacionalinis muziejus 30 5,7% 

  
Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus/Kauno 

paveikslų galerija 
29 5,5% 

  Šiaulių Aušros muziejus 18 3,4% 

  Taikomosios dailės muziejus 18 3,3% 

  Lietuvos liaudies buities muziejus  17 3,2% 

  Velnių muziejus 17 3,1% 

  Mykolo Ţilinsko dailės galerija 16 3,0% 

  Lietuvos zoologijos sodas 15 2,9% 

  Klaipėdos laikrodţių muziejus 15 2,8% 

  CH.Frenkelio vila Šiauliuose 14 2,7% 

 Trakų pilis/muziejus 14 2,6% 

 Tado Ivanausko muziejus 14 2,6% 

  Kauno IX forto muziejus 14 2,6% 

  Vilniaus krašto etnografijos muziejus  11 2,1% 

  Alytaus kraštotyros muziejus 11 2,0% 

  Šiuolaikinio meno centras 11 2,0% 

  Arklio muziejus 11 2,0% 

  Nalšios muziejus  11 2,0% 

  Dviračių muziejus 11 2,0% 

  Grūto parkas 10 1,9% 

  Rokiškio dvaras 10 1,8% 

  Pinigų muziejus 10 1,8% 

  Gedimino pilis 9 1,7% 

  Pilies muziejus Klaipėdoje 7 1,3% 

  Luvro muziejus 7 1,2% 

  LDK Valdovų rūmai 7 1,2% 

  Maţosios Lietuvos istorijos muziejus 6 1,2% 

  Maironio lietuvių literatūros muziejus 6 1,1% 

  Madam Tiuso muziejus 5 1,0% 

  Radijo ir Televizijos muziejus 5 1,0% 

  Dailės galerija Klaipėdoje 5 0,9% 

  Druskininkų miesto muziejus 5 0,9% 

  Utenos kraštotyros muziejus 5 0,9% 

  Energetikos ir technikos muziejus 5 0,9% 

  Ukmergės kraštotyros muziejus 4 0,8% 

  Molėtų astronomijos observatorija 4 0,8% 

  
Senasis arsenalas - Lietuvos nacionalinio muziejaus 

padalinys 
4 0,8% 

  Respublikinis vaclovo Into akmenų muziejus 4 0,8% 
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 N % 

  Vilniaus Katedros poţemiai 4 0,7% 

  Raseinių kraštotyros muziejus 4 0,7% 

  Katinų muziejus Šiauliuose 4 0,7% 

  Kupiškio etnografijos muziejus 4 0,7% 

  Lietuvos aviacijos muziejus  4 0,7% 

  
Rokiškio krašto muziejaus padalinys Kriaunų istorijos 

muziejus 
3 0,7% 

  Fotografijos muziejus  3 0,7% 

  Birţų pilis 3 0,6% 

  Kraštotyros muziejus 3 0,6% 

  Tauragės Santakos muziejus 3 0,6% 

  Genocido aukų muziejus 3 0,6% 

  M.Jankaus muziejus Bitėnuose 3 0,6% 

  Keramikos muziejus 3 0,6% 

 Senovinės bitininkystės muziejus 3 0,6% 

  Panevėţio kraštotyros muziejus 3 0,5% 

  Geleţinkelio muziejus 3 0,5% 

  Kretingos muziejus  2 0,5% 

  Burbiškio dvaras 2 0,4% 

  Mulhouse automobilių muziejus  2 0,4% 

  Maţeikių muziejus 2 0,4% 

  Ermitaţo muziejus 2 0,4% 

  Kėdainių kraštotyros muziejus 2 0,4% 

  Radvilų rūmų muziejus 2 0,4% 

  Latvijoje Rundalės pilis 2 0,3% 

  Molėtų krašto muziejus 2 0,3% 

  V. Kudirkos muziejus 2 0,3% 

  Prienų krašto muziejus 2 0,3% 

  Vatikano muziejus 2 0,3% 

  Poeto Jovaro namas 2 0,3% 

  Norvegijos sporto muziejus 1 0,3% 

  Meno muziejus JAV 1 0,3% 

  Mokslo muziejus Londone 1 0,3% 

  Berlyno galerija 1 0,3% 

  Gintaro kasyklų muziejus Kaliningrade 1 0,3% 

  Londone mokslo ir gamtos muziejus 1 0,3% 

  Jakiškių dvaras  1 0,3% 

  Renavo dvaras 1 0,3% 

  G.Petkevičaitės-Bitės muziejus 1 0,3% 

  V.Mačernio muziejus 1 0,3% 

  Lietuvos sporto muziejus 1 0,3% 

  Kelių muziejus 1 0,3% 

  Lėlių muziejus 1 0,3% 

  Zikaro memorialinis muziejus 1 0,3% 

  Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus 1 0,3% 

  Grafikos galerija (Londone) 1 0,3% 

  Automobilių muziejus Latvijoje 1 0,3% 
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 N % 

  Lietuvos teatro, muzikos, kino muziejus 1 0,3% 

  Deimantų muziejus 1 0,3% 

  Baţnytinio meno/sakralinio meno 1 0,3% 

  Invalidų rūmai  1 0,2% 

  Versalio rūmai 1 0,2% 

  Ventės rago ornitologijos stotis 1 0,2% 

  Saremos salos muziejus 1 0,2% 

  Turkijoje stiklo meno  muziejus 1 0,2% 

  Talino pilis 1 0,2% 

  Linų muziejus 1 0,2% 

  Budapešto "Evite" 1 0,2% 

  Ţiemgalos muziejus 1 0,2% 

  Baublių muziejus 1 0,2% 

  Lietuvos etnokosmologijos muziejus 1 0,2% 

   A.Ţmuidzinavičiaus memorialinis muziejus 1 0,2% 

  Valstybinis Vilniaus Gaono ţydų muziejus 1 0,2% 

  Kauno Botanikos sodas 1 0,2% 

  V. Sirokomlės muziejus  1 0,2% 

  J. Grušo memorialinis muziejus  1 0,2% 

  Frankfurto istorijos muziejus 1 0,2% 

  Venclovų namai/muziejus 1 0,2% 

  A. Jonyno memorialinis muziejus 1 0,2% 

  Ignalinos etninės kultūros centras 1 0,2% 

  Panevėţio miesto dailės galerija 1 0,2% 

  J. Meko vizualiųjų menų centras 1 0,2% 

  Van Gogo muziejus Amsterdame 1 0,2% 

  Senovinio interjero muziejus Škotijoje 1 0,2% 

  Vaza muziejus Stokholme 1 0,2% 

  T. Mano memorialinis muziejus  1 0,2% 

  
Smitsono Nacionalinis aviacijos ir aeronautikos 

muziejus 
1 0,2% 

  Totorių muziejus 1 0,2% 

  Policijos muziejus 1 0,2% 

  R. Ir J. Jonušų tautodailės ir etnografijos muziejus 1 0,2% 

  Londone British muziejus 1 0,2% 

  Tartu muziejų kompleksas  1 0,2% 

  Drezdeno istorijos muziejus 1 0,2% 

  Kauno miesto muziejus 1 0,2% 

  V. Mykolaičio – Putino muziejus 1 0,2% 

  Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus 1 0,2% 

  Teatro istorijos 1 0,2% 

  Londone "nori tikėk - nori  ne" 1 0,2% 

  Antano Baranausko klėtelė 1 0,2% 

  Norvegijoje stiklo fabriko muziejus 1 0,2% 

  Pakruojo dvaras 1 0,2% 

  
P. Stulgos lietuvių tautinės muzijos instrumentų 

muziejus  
1 0,2% 
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 N % 

  Šiaulių galerija 1 0,2% 

  Ţaliūkų vėjo malūnas (Šiauliai) 1 0,2% 

  Šiaulių rajono literatūros muziejus 1 0,2% 

  Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus 1 0,1% 

  Birštono sakralinis muziejus 1 0,1% 

  Paţaislio vienuolyno muziejus 1 0,1% 

  Miško muziejus “Girios aidas”  1 0,1% 

  A. M. Brazausko muziejus 1 0,1% 

  Šilutės muziejus 1 0,1% 

  Kauno pilis 1 0,1% 

  Dailės ir meno muziejus Budapešte 1 0,1% 

  Vaškinių figūrų muziejus Ispanijoje "Gotika -Gandi" 1 0,1% 

  Retymno archeologijos muziejus  1 0,1% 

  Ţemaičių muziejus “Alka” 1 0,1% 

  Ţemaičių dailės muziejus 1 0,1% 

  Neatsakė 53 10,0% 

Iš viso 532 156,7% 
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1.4.5. Su kuo daţniausiai lankotės muziejuose? 

 
Atsakymai tų, kurie lankosi muziejuose, galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 Su draugais 263 49,5% 

  Su vaikais 178 33,4% 

  Su mokytojais 59 11,1% 

  Vienas 42 7,9% 

  Su tėvais 34 6,5% 

 Kita* 75 14,0% 

  Neatsakė 5 1,0% 

Iš viso 532 123,4% 

 
 

*Kita: Su šeima (12%), su giminėmis (0,7%), su ekskursija (0,4%), su artrito bendrija (0,2%), su bendradarbiais (0,2%), 
su kultūros darbuotojais (saviveiklininkais) (0,2%), su moksleiviais (0,2%). 
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Su 

draugais 
Su vaikais 

Su 

mokytojais 
Vienas Su tėvais Kita Neatsakė Iš viso 

Lytis Vyras N 94 69 22 17 14 33 3 205 

    % 45,8% 33,6% 10,7% 8,5% 6,9% 15,9% 1,2% 122,6% 

  Moteris N 170 109 37 25 20 42 3 327 

    % 51,8% 33,3% 11,3% 7,6% 6,2% 12,8% 0,9% 124,0% 

Amţius Iki 29 m. N 121 16 52 6 30 16 1 182 

    % 66,8% 8,6% 28,4% 3,2% 16,5% 8,7% 0,8% 133,1% 

  30-39 m. N 27 51 4 6 4 11 3 92 

    % 29,2% 55,6% 4,2% 7,0% 4,2% 12,4% 2,7% 115,3% 

  40-49 m. N 43 61 1 7  0 18  0 104 

    % 40,9% 57,9% 1,1% 7,1%  0,0% 17,1%  0,0% 124,2% 

  50-59 m. N 39 25 2 12  0 15  0 81 

    % 48,8% 31,1% 3,1% 14,9%  0,0% 18,9%  0,0% 116,8% 

  60-69 m. N 22 21  0 6  0 10 1 52 

    % 42,8% 40,3%  0,0% 11,5%  0,0% 20,1% 2,8% 117,4% 

  70 -74 m. N 11 4  0 5 1 4  0 21 

    % 50,0% 20,7%  0,0% 21,6% 2,6% 17,2%  0,0% 112,1% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 41 9 41 2 14 3 1 73 

    % 55,5% 12,8% 56,5% 2,7% 19,2% 4,4% 2,0% 153,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 134 105 12 20 13 36 2 265 

    % 50,7% 39,6% 4,6% 7,7% 5,1% 13,6% 0,8% 122,2% 

  Aukštasis N 88 64 5 20 7 35 2 194 

    % 45,5% 32,8% 2,8% 10,2% 3,5% 18,1% 1,0% 114,0% 



 

 

2012 04 – 05  
Gedimino pr. 1-15, Vilnius 

UAB Vilmorus 
Tel.: 8 5 2690979 
El. p.: info@vilmorus.lt 
www.vilmorus.lt 

35 Tyrimas atliktas 
Lietuvos muziejų asociacijos 

uţsakymu 
 

 

 

 

 
Su 

draugais 
Su vaikais 

Su 

mokytojais 
Vienas Su tėvais Kita Neatsakė Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 20 10 3 3 1 1  0 33 

    % 60,7% 30,5% 8,3% 10,2% 4,5% 4,1%  0,0% 118,3% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 10 11  0  0 1 1  0 20 

    % 49,3% 53,1%  0,0%  0,0% 6,5% 4,1%  0,0% 112,9% 

  Pensininkas N 30 22  0 10 1 13 1 66 

    % 44,9% 32,7%  0,0% 14,8% 0,8% 20,3% 2,2% 115,8% 

  Moksleivis, studentas N 70 1 50 1 19 4 1 100 

    % 69,9% 1,5% 49,9% 1,5% 18,6% 4,4% 1,5% 147,2% 

  Specialistas N 53 52 4 12 4 23 1 128 

    % 41,8% 40,6% 2,9% 9,6% 3,1% 17,9% 1,0% 116,8% 

  Tarnautojas N 27 31  0 3 6 8  0 61 

    % 43,5% 50,2%  0,0% 4,6% 9,5% 12,7%  0,0% 120,5% 

  Darbininkas N 35 33 1 5 3 11  0 72 

    % 48,5% 45,5% 1,8% 7,3% 3,8% 14,6%  0,0% 121,5% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 33 30 7 4 6 12  0 73 

    % 45,6% 41,6% 9,6% 5,6% 8,1% 15,8%  0,0% 126,2% 

  401-600 Lt N 50 41 16 3 4 11 1 98 

    % 50,9% 42,1% 16,1% 3,2% 4,4% 10,7% 0,7% 128,1% 

  601-800 Lt N 48 30 8 8 7 12 2 92 

    % 52,5% 32,0% 9,2% 8,9% 7,9% 13,4% 2,2% 126,1% 

  801-1000 Lt N 56 35 11 12 7 16 1 115 

    % 48,9% 30,3% 9,2% 10,1% 6,5% 14,2% 1,1% 120,3% 

  1001 Lt ir daugiau N 36 29 4 8 3 18  0 80 

    % 44,7% 36,2% 5,5% 10,3% 3,5% 22,7%  0,0% 122,9% 
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Su 

draugais 
Su vaikais 

Su 

mokytojais 
Vienas Su tėvais Kita Neatsakė Iš viso 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 51 28 14 13 4 21  0 115 

    % 44,3% 24,5% 12,6% 11,1% 3,5% 18,6%  0,0% 114,6% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 94 64 13 14 10 29 1 192 

    % 48,9% 33,1% 6,6% 7,5% 5,1% 15,3% 0,7% 117,2% 

  Kiti miestai N 60 41 17 8 10 14 2 110 

    % 54,8% 36,8% 15,3% 7,0% 9,1% 12,3% 1,8% 137,2% 

  Kaimas N 58 45 15 8 11 10 2 115 

    % 50,5% 39,6% 13,0% 6,5% 9,2% 8,9% 1,9% 129,6% 
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1.4.6. Ar Jūs ţinote / teko girdėti, kad muziejuose vyksta edukacinės 

programos? 

 

 N % 

 Taip 504 50,3% 

  Ne 495 49,4% 

  Neatsakė 3 0,3% 

Iš viso 1002 100,0% 

 
 

  Taip Ne Neatsakė Iš viso 

Lytis Vyras N 199 271 3 472 

    % 42,1% 57,3% 0,6% 100,0% 

  Moteris N 305 225  0 530 

    % 57,6% 42,4%  0,0% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 163 107 1 271 

    % 60,0% 39,5% 0,5% 100,0% 

  30-39 m. N 91 80 1 173 

    % 52,7% 46,6% 0,7% 100,0% 

  40-49 m. N 103 94  0 197 

    % 52,2% 47,8%  0,0% 100,0% 

  50-59 m. N 71 103  0 175 

    % 40,9% 59,1%  0,0% 100,0% 

  60-69 m. N 51 66  0 118 

    % 43,7% 56,3%  0,0% 100,0% 

  70 -74 m. N 25 44  0 69 

    % 36,1% 63,9%  0,0% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 71 90  0 161 

    % 44,3% 55,7%  0,0% 100,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 240 334 1 576 

    % 41,7% 58,1% 0,2% 100,0% 

  Aukštasis N 193 68 1 262 

    % 73,6% 25,9% 0,5% 100,0% 
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 Taip Ne Neatsakė Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 42 77 1 120 

    % 34,7% 64,1% 1,2% 100,0% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 12 23  0 36 

    % 34,6% 65,4%  0,0% 100,0% 

  Pensininkas N 74 119  0 193 

    % 38,5% 61,5%  0,0% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 101 40  0 141 

    % 71,9% 28,1%  0,0% 100,0% 

  Specialistas N 112 47 1 160 

    % 70,0% 29,2% 0,8% 100,0% 

  Tarnautojas N 55 41  0 96 

    % 57,6% 42,4%  0,0% 100,0% 

  Darbininkas N 56 85  0 141 

    % 39,9% 60,1%  0,0% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 76 123  0 199 

    % 38,3% 61,7%  0,0% 100,0% 

  401-600 Lt N 100 81 1 183 

    % 54,8% 44,5% 0,8% 100,0% 

  601-800 Lt N 83 132  0 215 

    % 38,7% 61,3%  0,0% 100,0% 

  801-1000 Lt N 103 71  0 174 

    % 59,1% 40,9%  0,0% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 67 47  0 113 

    % 58,8% 41,2%  0,0% 100,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 115 57  0 172 

    % 67,0% 33,0%  0,0% 100,0% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 164 142  0 306 

    % 53,4% 46,6%  0,0% 100,0% 

  Kiti miestai N 102 148 1 252 

    % 40,7% 58,7% 0,5% 100,0% 

  Kaimas N 123 148 1 272 

    % 45,2% 54,4% 0,5% 100,0% 
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1.4.7. Ar Jūs dalyvavote muziejų edukacinėse programose? 

 

 N % 

 Taip, dalyvavau 149 14,9% 

  Ne, nedalyvavau 853 85,1% 

Iš viso 1002 100,0% 

 
 

 
Taip, 

dalyvavau 

Ne, 

nedalyvavau 
Iš viso 

Lytis Vyras N 51 421 472 

    % 10,7% 89,3% 100,0% 

  Moteris N 98 432 530 

    % 18,5% 81,5% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 74 197 271 

    % 27,4% 72,6% 100,0% 

  30-39 m. N 21 152 173 

    % 11,9% 88,1% 100,0% 

  40-49 m. N 28 169 197 

    % 14,4% 85,6% 100,0% 

  50-59 m. N 18 156 175 

    % 10,6% 89,4% 100,0% 

  60-69 m. N 6 111 118 

    % 5,2% 94,8% 100,0% 

  70 -74 m. N 1 68 69 

    % 1,6% 98,4% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 39 122 161 

    % 24,0% 76,0% 100,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 48 528 576 

    % 8,3% 91,7% 100,0% 

  Aukštasis N 62 200 262 

    % 23,8% 76,2% 100,0% 
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Taip, 

dalyvavau 

Ne, 

nedalyvavau 
Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 7 112 120 

    % 6,1% 93,9% 100,0% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 4 32 36 

    % 10,9% 89,1% 100,0% 

  Pensininkas N 6 188 193 

    % 2,9% 97,1% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 56 85 141 

    % 39,6% 60,4% 100,0% 

  Specialistas N 41 119 160 

    % 25,6% 74,4% 100,0% 

  Tarnautojas N 10 86 96 

    % 10,7% 89,3% 100,0% 

  Darbininkas N 15 126 141 

    % 10,7% 89,3% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 21 178 199 

    % 10,4% 89,6% 100,0% 

  401-600 Lt N 28 155 183 

    % 15,5% 84,5% 100,0% 

  601-800 Lt N 20 195 215 

    % 9,3% 90,7% 100,0% 

  801-1000 Lt N 34 140 174 

    % 19,4% 80,6% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 23 91 113 

    % 19,9% 80,1% 100,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 41 131 172 

    % 23,7% 76,3% 100,0% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 53 253 306 

    % 17,3% 82,7% 100,0% 

  Kiti miestai N 28 224 252 

    % 11,2% 88,8% 100,0% 

  Kaimas N 27 245 272 

    % 10,0% 90,0% 100,0% 

 
 
 



 

 

2012 04 – 05 
Gedimino pr. 1-15, Vilnius 

UAB Vilmorus 
Tel.: 8 5 2690979 
El. p.: info@vilmorus.lt 
www.vilmorus.lt 

41 Tyrimas atliktas 
Lietuvos muziejų asociacijos 

uţsakymu 
 

 

 

 

1.4.8. Kiek kartų dalyvavote muziejų edukacinėse programose per 

paskutiniuosius 3 metus? 

 
Atsakymai tų, kurie dalyvavo muziejų edukacinėse programose 
 

 N % 

 1 kartą 46 30,6% 

  2-3 kartus 73 49,2% 

  4-5 kartus 16 10,4% 

  Daugiau negu 5 kartus 14 9,1% 

  Neatsakė 1 0,6% 

Iš viso 149 100,0% 

 
 

 1 kartą 
2-3 

kartus 

4-5 

kartus 

Daugiau 

negu 5 

kartus 

Neatsakė Iš viso 

Lytis Vyras N 19 24 5 2 1 51 

    % 36,8% 47,4% 10,2% 3,8% 1,7% 100,0% 

  Moteris N 27 49 10 12  0 98 

    % 27,4% 50,2% 10,5% 11,9%  0,0% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 20 42 6 7  0 74 

    % 26,7% 55,9% 7,7% 9,8%  0,0% 100,0% 

  30-39 m. N 10 8  0 3  0 21 

    % 50,1% 37,4%  0,0% 12,5%  0,0% 100,0% 

  40-49 m. N 10 11 5 2  0 28 

    % 35,5% 39,7% 16,3% 8,5%  0,0% 100,0% 

  50-59 m. N 3 11 3 1 1 18 

    % 18,5% 58,6% 13,7% 4,5% 4,8% 100,0% 

  60-69 m. N 1 1 3 1  0 6 

    % 23,6% 23,6% 44,1% 8,8%  0,0% 100,0% 

  70 -74 m. N 1 1  0  0  0 1 

    % 50,0% 50,0%  0,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 7 26 4 1  0 39 

    % 18,3% 66,9% 11,0% 3,8%  0,0% 100,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 18 25 4  0 1 48 

    % 37,6% 52,6% 8,0%  0,0% 1,8% 100,0% 

  Aukštasis N 20 22 7 12  0 62 

    % 32,8% 35,7% 12,0% 19,5%  0,0% 100,0% 
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 1 kartą 
2-3 

kartus 

4-5 

kartus 

Daugiau 

negu 5 

kartus 

Neatsakė Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 1 5  0 1  0 7 

    % 16,4% 67,3%  0,0% 16,4%  0,0% 100,0% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 3  0  0 1  0 4 

    % 66,7%  0,0%  0,0% 33,3%  0,0% 100,0% 

  Pensininkas N 1 4 1 1  0 6 

    % 9,5% 68,2% 12,8% 9,5%  0,0% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 13 34 4 4  0 56 

    % 22,9% 61,7% 7,6% 7,8%  0,0% 100,0% 

  Specialistas N 13 17 7 5  0 41 

    % 30,7% 41,3% 16,3% 11,7%  0,0% 100,0% 

  Tarnautojas N 5 5  0  0  0 10 

    % 47,8% 52,2%  0,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  Darbininkas N 7 5 2  0 1 15 

    % 49,3% 32,7% 12,1%  0,0% 5,8% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 8 11  0 1  0 21 

    % 39,3% 54,9%  0,0% 5,8%  0,0% 100,0% 

  401-600 Lt N 9 13 3 3  0 28 

    % 31,2% 47,0% 12,0% 9,8%  0,0% 100,0% 

  601-800 Lt N 11 7 1 1  0 20 

    % 53,1% 36,4% 3,6% 6,8%  0,0% 100,0% 

  801-1000 Lt N 5 22 3 4  0 34 

    % 14,7% 64,1% 9,0% 12,2%  0,0% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 7 9 4 1 1 23 

    % 33,2% 40,1% 16,3% 6,5% 3,9% 100,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 11 20 6 4  0 41 

    % 26,1% 48,3% 15,9% 9,7%  0,0% 100,0% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 19 22 5 6  0 53 

    % 35,9% 42,5% 9,7% 12,0%  0,0% 100,0% 

  Kiti miestai N 6 17 2 1 1 28 

    % 22,5% 61,9% 7,8% 4,6% 3,1% 100,0% 

  Kaimas N 10 14 2 2  0 27 

    % 35,5% 50,7% 6,4% 7,4%  0,0% 100,0% 
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1.4.9. Kokiose edukacinėse muziejų programose Jūs lankėtės arba 

dalyvavote? 

 
Atsakymai tų, kurie dalyvavo muziejų edukacinėse programose, galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 Etnokultūrinėse 76 51,1% 

  Istorijos 57 37,9% 

  Dailės 54 36,5% 

  Technikos 25 16,6% 

  Kita* 6 4,3% 

  Neatsakė 3 1,7% 

Iš viso 149 148,2% 

 
 

*Kita: Alpinariume(0,7%), gyvūnijos (0,7%), maisto gaminimo (0,7%), sporto (0,7%), studentų moksl., bendrijos institutas 
(0,7%). 

 
 

 
Etnokul-

tūrinėse 
Istorijos Dailės 

Techni-

kos 
Kita 

Neatsa-

kė 
Iš viso 

Lytis Vyras N 20 19 15 17 4 1 51 

    % 39,9% 37,8% 29,6% 34,4% 7,4% 2,5% 151,7% 

  Moteris N 56 37 39 7 3 1 98 

    % 56,8% 38,0% 40,1% 7,5% 2,7% 1,3% 146,4% 

Amţius Iki 29 m. N 30 31 30 15 4  0 74 

    % 40,6% 42,3% 40,7% 20,5% 5,7%  0,0% 149,9% 

  30-39 m. N 9 5 6 3  0 3 21 

    % 43,8% 25,0% 31,2% 12,5%  0,0% 12,4% 125,0% 

  40-49 m. N 21 11 10 1 2  0 28 

    % 73,0% 39,7% 35,5% 3,6% 7,8%  0,0% 159,6% 

  50-59 m. N 12 7 4 6  0  0 18 

    % 63,4% 36,0% 22,6% 32,2%  0,0%  0,0% 154,1% 

  60-69 m. N 3 2 3  0  0  0 6 

    % 55,9% 32,3% 55,9%  0,0%  0,0%  0,0% 144,1% 

  70 -74 m. N 1  0  0  0  0  0 1 

    % 100,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 17 18 16 6 1  0 39 

    % 44,5% 47,9% 41,0% 14,5% 3,8%  0,0% 151,7% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 21 23 17 7 4 3 48 

    % 43,1% 48,6% 36,4% 15,0% 7,5% 5,3% 155,9% 

  Aukštasis N 38 15 21 12 1  0 62 

    % 61,3% 23,6% 33,9% 19,2% 2,2%  0,0% 140,2% 
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Etnokul-

tūrinėse 
Istorijos Dailės 

Techni-

kos 
Kita 

Neatsa-

kė 
Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 6 1 1 1  0  0 7 

    % 80,0% 17,3% 20,0% 18,8%  0,0%  0,0% 136,1% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 1 1 1 3  0  0 4 

    % 33,3% 33,3% 33,3% 66,7%  0,0%  0,0% 166,7% 

  Pensininkas N 4 2 3  0  0  0 6 

    % 61,7% 43,3% 56,0%  0,0%  0,0%  0,0% 161,0% 

  Moksleivis, studentas N 23 27 24 11 3  0 56 

    % 41,3% 48,7% 43,9% 20,0% 5,1%  0,0% 158,9% 

  Specialistas N 25 11 15 4  0 1 41 

    % 62,4% 27,9% 35,8% 9,5%  0,0% 3,2% 138,7% 

  Tarnautojas N 5 4 3 1 1  0 10 

    % 49,6% 38,8% 26,1% 13,5% 9,9%  0,0% 137,9% 

  Darbininkas N 7 4 4 2 3 1 15 

    % 48,1% 28,9% 28,5% 11,3% 17,1% 8,4% 142,3% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 14 5 7 3 1  0 21 

    % 65,6% 22,5% 33,1% 12,8% 5,8%  0,0% 139,7% 

  401-600 Lt N 15 14 13 2 2 1 28 

    % 52,6% 48,7% 44,8% 7,5% 8,4% 4,5% 166,6% 

  601-800 Lt N 11 7 4 4  0  0 20 

    % 56,3% 36,4% 21,8% 21,0%  0,0%  0,0% 135,5% 

  801-1000 Lt N 16 11 17 5 1 1 34 

    % 46,6% 32,2% 49,6% 16,1% 4,4% 3,8% 152,6% 

  1001 Lt ir daugiau N 10 7 7 8 1  0 23 

    % 44,9% 30,8% 30,8% 35,9% 6,1%  0,0% 148,5% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 19 14 14 9 1  0 41 

    % 47,7% 33,8% 34,4% 22,1% 3,4%  0,0% 141,3% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 29 20 22 11  0  0 53 

    % 53,9% 37,5% 41,8% 21,3%  0,0%  0,0% 154,5% 

  Kiti miestai N 8 10 14 4 3 3 28 

    % 29,3% 36,7% 50,0% 15,8% 9,5% 9,1% 150,4% 

  Kaimas N 20 13 4  0 2  0 27 

    % 73,3% 46,3% 15,5%  0,0% 8,8%  0,0% 144,0% 
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1.4.10. Ar Jums buvo naudingas dalyvavimas muziejų edukacinėse 

programose? 

 

Atsakymai tų, kurie dalyvavo muziejų edukacinėse programose 

 

 N % 

 Labai naudingas 87 58,5% 

  Greičiau naudingas 56 37,4% 

  Greičiau nenaudingas 1 0,9% 

  Sunku pasakyti 5 3,1% 

Iš viso 149 100,0% 

 
 

 N % 

Labai naudingas/ greičiau naudingas 143 96,0% 

Visiškai nenaudingas/ greičiau 

nenaudingas 
1 0,9% 

Sunku pasakyti 5 3,1% 

Iš viso 149 100,0% 

 

 

Labai 

naudingas/ 

greičiau 

naudingas 

Visiškai 

nenaudingas/ 

greičiau 

nenaudingas 

Sunku 

pasakyti 
Iš viso 

Lytis Vyras N 47 1 2 51 

    % 93,0% 2,7% 4,2% 100,0% 

  Moteris N 96  0 2 98 

    % 97,5%  0,0% 2,5% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 73 1  0 74 

    % 98,1% 1,9%  0,0% 100,0% 

  30-39 m. N 18  0 3 21 

    % 87,6%  0,0% 12,4% 100,0% 

  40-49 m. N 27  0 1 28 

    % 95,8%  0,0% 4,2% 100,0% 

  50-59 m. N 18  0 1 18 

    % 95,2%  0,0% 4,8% 100,0% 

  60-69 m. N 6  0  0 6 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  70 -74 m. N 1  0  0 1 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 39  0  0 39 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 42 1 5 48 

    % 87,5% 2,9% 9,7% 100,0% 

  Aukštasis N 62  0  0 62 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 
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Labai 

naudingas/ 

greičiau 

naudingas 

Visiškai 

nenaudingas/ 

greičiau 

nenaudingas 

Sunku 

pasakyti 
Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 7  0  0 7 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 4  0  0 4 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  Pensininkas N 6  0  0 6 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 54 1  0 56 

    % 97,5% 2,5%  0,0% 100,0% 

  Specialistas N 38  0 2 41 

    % 93,9%  0,0% 6,1% 100,0% 

  Tarnautojas N 10  0  0 10 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  Darbininkas N 13  0 2 15 

    % 85,8%  0,0% 14,2% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 20  0 1 21 

    % 94,2%  0,0% 5,8% 100,0% 

  401-600 Lt N 27  0 1 28 

    % 95,5%  0,0% 4,5% 100,0% 

  601-800 Lt N 19 1  0 20 

    % 93,2% 6,8%  0,0% 100,0% 

  801-1000 Lt N 32  0 1 34 

    % 96,2%  0,0% 3,8% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 22  0 1 23 

    % 96,1%  0,0% 3,9% 100,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 41  0  0 41 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 53  0  0 53 

    % 100,0%  0,0%  0,0% 100,0% 

  Kiti miestai N 25  0 3 28 

    % 87,8%  0,0% 12,2% 100,0% 

  Kaimas N 25 1 1 27 

    % 90,5% 5,1% 4,4% 100,0% 
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1.4.11. Kaip Jūs vertinate muziejų vykdomas edukacines programas? 

 

 N % 

 Labai gerai 180 18,0% 

  Gerai 339 33,9% 

  Blogai 4 0,4% 

  Labai blogai 5 0,5% 

  Sunku pasakyti 473 47,2% 

Iš viso 1002 100,0% 

 
 

 N % 

Labai gerai/ gerai 520 51,9% 

Labai blogai/ blogai 10 1,0% 

Sunku pasakyti 473 47,2% 

Iš viso 1002 100,0% 

 
 

 
Labai gerai/ 

gerai 

Labai blogai/ 

blogai 

Sunku 

pasakyti 
Iš viso 

Lytis Vyras N 213 8 252 472 

    % 45,0% 1,7% 53,3% 100,0% 

  Moteris N 307 2 221 530 

    % 57,9% 0,4% 41,7% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 167 1 103 271 

    % 61,5% 0,5% 38,0% 100,0% 

  30-39 m. N 85 1 87 173 

    % 49,0% 0,7% 50,2% 100,0% 

  40-49 m. N 99 3 95 197 

    % 50,4% 1,6% 48,0% 100,0% 

  50-59 m. N 80 3 91 175 

    % 45,8% 2,0% 52,2% 100,0% 

  60-69 m. N 56 1 61 118 

    % 47,4% 0,5% 52,2% 100,0% 

  70 -74 m. N 33  0 35 69 

    % 48,4%  0,0% 51,6% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 90 1 70 161 

    % 56,0% 0,3% 43,7% 100,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 265 5 306 576 

    % 46,0% 0,9% 53,1% 100,0% 

  Aukštasis N 164 4 94 262 

    % 62,5% 1,6% 35,9% 100,0% 
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Labai gerai/ 

gerai 

Labai blogai/ 

blogai 

Sunku 

pasakyti 
Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 36 1 82 120 

    % 30,5% 1,2% 68,3% 100,0% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 19  0 17 36 

    % 53,4%  0,0% 46,6% 100,0% 

  Pensininkas N 88  0 106 193 

    % 45,3%  0,0% 54,7% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 105 1 34 141 

    % 74,9% 1,0% 24,1% 100,0% 

  Specialistas N 104 2 53 160 

    % 65,3% 1,4% 33,3% 100,0% 

  Tarnautojas N 49  0 47 96 

    % 51,1%  0,0% 48,9% 100,0% 

  Darbininkas N 67 1 73 141 

    % 47,6% 0,6% 51,8% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 79 3 117 199 

    % 39,5% 1,6% 58,9% 100,0% 

  401-600 Lt N 104 1 78 183 

    % 56,9% 0,6% 42,5% 100,0% 

  601-800 Lt N 99 1 116 215 

    % 46,0% 0,3% 53,8% 100,0% 

  801-1000 Lt N 100 2 72 174 

    % 57,5% 1,0% 41,5% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 70 1 43 113 

    % 61,3% 1,1% 37,7% 100,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 95 1 76 172 

    % 55,1% 0,5% 44,4% 100,0% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 201 4 101 306 

    % 65,7% 1,4% 32,9% 100,0% 

  Kiti miestai N 91 4 157 252 

    % 36,1% 1,5% 62,4% 100,0% 

  Kaimas N 133 1 138 272 

    % 48,9% 0,4% 50,8% 100,0% 
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1.4.12. Kas Jus paskatintų dalyvauti muziejų edukacinėse programose? 

 
Galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 
Neturiu poreikio/ neturiu 

galimybių 
313 31,2% 

  
Poreikis mokytis, atrasti naujų 

dalykų 
231 23,0% 

  Programos šeimai 203 20,3% 

  Tematikų įvairovė 200 20,0% 

  Specializuotos programos 170 16,9% 

  Kino filmai 150 15,0% 

  
Galimybė susipaţinti su naujais 

ţmonėmis 
146 14,5% 

  Programos senjorams 95 9,5% 

  Galimybė susirasti naujų draugų 81 8,1% 

  Programos neįgaliesiems 33 3,2% 

  Kita* 5 0,5% 

 Neatsakė 17 1,7% 

Iš viso 1002 164,0% 

 
 

*Kita: Didesnė reklama, renginių daugiau, daugiau vietų (0,2%), Graţus laisvalaikis (0,1%), Informacijos daugiau (0,1%), 
Lėšos (daugiau apmokėtų rengėjai) (0,1%). 
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Lytis Vyras N 183 95 81 73 68 72 64 32 35 12 1 9 472 

    % 38,7% 20,2% 17,1% 15,5% 14,5% 15,2% 13,6% 6,9% 7,4% 2,6% 0,2% 1,8% 153,6% 

  Moteris N 130 135 123 127 101 78 82 62 47 20 4 9 530 

    % 24,5% 25,5% 23,1% 23,9% 19,1% 14,8% 15,4% 11,8% 8,8% 3,8% 0,7% 1,7% 173,2% 

Amţius Iki 29 m. N 52 110 48 69 47 78 68  0 44 8 1 9 271 

    % 19,2% 40,4% 17,9% 25,4% 17,4% 28,8% 25,2%  0,0% 16,3% 3,1% 0,5% 3,1% 197,4% 

  30-39 m. N 56 41 59 31 36 27 17 3 10 4  0 3 173 

    % 32,5% 23,8% 34,2% 17,8% 20,8% 15,6% 9,7% 1,5% 6,0% 2,2%  0,0% 1,5% 165,4% 

  40-49 m. N 66 37 50 44 37 23 28 4 9 5 1  0 197 

    % 33,5% 18,9% 25,6% 22,4% 19,0% 11,6% 14,3% 1,8% 4,6% 2,3% 0,5%  0,0% 154,6% 

  50-59 m. N 62 31 28 33 29 13 22 15 11 9 2 5 175 

    % 35,8% 17,5% 15,8% 18,9% 16,8% 7,7% 12,5% 8,5% 6,3% 5,2% 1,4% 2,9% 149,4% 

  60-69 m. N 42 10 14 18 13 6 9 47 5 4  0 1 118 

    % 36,1% 8,8% 11,5% 14,9% 10,8% 4,9% 7,4% 39,7% 4,1% 3,7%  0,0% 1,1% 143,1% 

  70 -74 m. N 33 2 4 6 7 3 2 27 2 2  0  0 69 

    % 48,7% 2,6% 6,3% 8,2% 10,5% 4,5% 2,6% 39,5% 2,9% 3,2%  0,0%  0,0% 128,9% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 56 47 15 29 18 29 32 12 26 4  0  0 161 

    % 35,0% 29,4% 9,5% 18,2% 11,2% 18,0% 20,0% 7,4% 16,4% 2,7%  0,0%  0,0% 167,7% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 209 104 119 92 88 81 80 61 44 23 1 9 576 

    % 36,2% 18,1% 20,6% 16,0% 15,2% 14,0% 14,0% 10,6% 7,7% 4,0% 0,1% 1,5% 158,0% 

  Aukštasis N 46 78 70 79 64 41 33 22 11 5 4 9 262 

    % 17,4% 29,8% 26,6% 30,0% 24,4% 15,5% 12,7% 8,3% 4,1% 2,1% 1,6% 3,3% 175,7% 
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Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 59 24 15 11 12 11 15 4 7 3 1 2 120 

    % 48,9% 19,7% 12,5% 9,5% 9,7% 9,5% 12,9% 3,6% 6,2% 2,4% 0,7% 1,9% 137,6% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 5 10 21 7 8 4 3 1 1  0  0  0 36 

    % 13,7% 27,3% 60,1% 19,3% 23,4% 11,9% 8,2% 3,4% 3,6%  0,0%  0,0%  0,0% 170,9% 

  Pensininkas N 85 8 16 22 17 8 9 71 7 10  0 3 193 

    % 44,0% 4,2% 8,2% 11,4% 8,9% 4,2% 4,7% 36,5% 3,9% 5,2%  0,0% 1,8% 132,8% 

  Moksleivis, studentas N 19 75 7 46 24 48 50  0 32 6  0 3 141 

    % 13,8% 53,5% 5,0% 32,7% 17,0% 34,4% 35,6%  0,0% 22,5% 4,0%  0,0% 2,1% 220,7% 

  Specialistas N 27 52 46 51 45 33 23 7 13 3 2 6 160 

    % 17,0% 32,4% 28,6% 32,0% 28,4% 20,5% 14,5% 4,4% 8,1% 2,2% 1,4% 3,6% 193,1% 

  Tarnautojas N 34 22 24 20 17 9 11 4 5 1 2  0 96 

    % 35,9% 23,5% 24,6% 20,4% 18,1% 9,4% 11,0% 4,0% 5,7% 0,9% 1,9%  0,0% 155,4% 

  Darbininkas N 39 27 39 23 28 25 24 4 13 7  0 1 141 

    % 27,7% 18,9% 27,5% 16,3% 20,2% 17,5% 17,2% 2,9% 9,5% 5,1%  0,0% 0,6% 163,3% 
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Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 83 31 39 28 14 24 29 6 15 8 1 2 199 

    % 41,8% 15,6% 19,6% 14,2% 6,9% 12,1% 14,7% 3,0% 7,6% 4,0% 0,4% 0,9% 140,6% 

  401-600 Lt N 49 55 45 53 33 29 21 12 14 5 1 1 183 

    % 27,0% 30,3% 24,9% 29,1% 17,8% 16,0% 11,6% 6,6% 7,6% 2,7% 0,6% 0,4% 174,6% 

  601-800 Lt N 81 42 40 21 28 32 29 34 20 10  0 2 215 

    % 37,7% 19,5% 18,6% 9,9% 12,9% 14,9% 13,7% 15,6% 9,2% 4,6%  0,0% 1,0% 157,4% 

  801-1000 Lt N 39 39 38 41 38 27 28 30 20 4 2 5 174 

    % 22,2% 22,3% 21,7% 23,8% 21,8% 15,6% 16,1% 17,0% 11,2% 2,4% 1,3% 3,1% 178,6% 

  1001 Lt ir daugiau N 25 28 23 27 30 19 21 9 2 4 1 7 113 

    % 21,9% 25,1% 20,3% 23,8% 26,3% 16,4% 18,2% 7,9% 1,7% 3,2% 0,7% 6,5% 172,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 42 49 28 43 35 20 22 13 7 7 1 11 172 

    % 24,4% 28,8% 16,2% 25,0% 20,4% 11,6% 12,7% 7,7% 4,1% 3,8% 0,5% 6,2% 161,4% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 66 92 63 61 64 67 52 23 31 10 4 5 306 

    % 21,5% 30,0% 20,5% 19,9% 21,0% 21,7% 16,8% 7,4% 10,1% 3,2% 1,3% 1,8% 175,3% 

  Kiti miestai N 79 53 59 37 35 33 46 38 31 7  0  0 252 

    % 31,6% 21,2% 23,5% 14,6% 14,1% 13,3% 18,4% 15,0% 12,3% 2,9%  0,0%  0,0% 166,9% 

  Kaimas N 125 36 53 59 35 30 26 21 12 9  0 1 272 

    % 46,0% 13,2% 19,6% 21,8% 12,8% 11,2% 9,6% 7,8% 4,5% 3,3%  0,0% 0,5% 150,3% 
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1.4.13. Ar, Jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į 

mokyklų bendrojo lavinimo programas? 

 

 N % 

 Taip 829 82,8% 

  Ne 29 2,9% 

  Sunku pasakyti 143 14,3% 

Iš viso 1002 100,0% 

 
 

 Taip Ne 
Sunku 

pasakyti 
Iš viso 

Lytis Vyras N 369 20 83 472 

    % 78,3% 4,1% 17,6% 100,0% 

  Moteris N 460 10 60 530 

    % 86,8% 1,8% 11,4% 100,0% 

Amţius Iki 29 m. N 222 14 35 271 

    % 82,0% 5,1% 12,9% 100,0% 

  30-39 m. N 146 1 26 173 

    % 84,5% 0,7% 14,8% 100,0% 

  40-49 m. N 170 3 23 197 

    % 86,4% 1,7% 11,8% 100,0% 

  50-59 m. N 139 4 32 175 

    % 79,4% 2,5% 18,1% 100,0% 

  60-69 m. N 94 5 18 118 

    % 80,3% 4,5% 15,2% 100,0% 

  70 -74 m. N 58 1 10 69 

    % 83,7% 1,6% 14,7% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 125 3 33 161 

    % 77,5% 1,8% 20,7% 100,0% 

  
Vidurinis, aukštesnysis ir 
spec. vidurinis 

N 468 25 82 576 

    % 81,3% 4,4% 14,3% 100,0% 

  Aukštasis N 233 1 28 262 

    % 88,9% 0,4% 10,7% 100,0% 
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 Taip Ne 
Sunku 

pasakyti 
Iš viso 

Socialinė 

padėtis 
Bedarbis N 88 1 31 120 

    % 73,3% 0,7% 26,0% 100,0% 

  
Namų šeimininkė/ 
motinystės atostogose 

N 31 1 4 36 

    % 87,7% 2,3% 10,0% 100,0% 

  Pensininkas N 156 5 32 193 

    % 80,6% 2,7% 16,7% 100,0% 

  Moksleivis, studentas N 113 13 15 141 

    % 80,2% 8,9% 10,9% 100,0% 

  Specialistas N 147  0 12 160 

    % 92,3%  0,0% 7,7% 100,0% 

  Tarnautojas N 85 3 8 96 

    % 88,4% 2,8% 8,8% 100,0% 

  Darbininkas N 121 4 16 141 

    % 85,7% 3,1% 11,2% 100,0% 

Pajamos šeimos 

nariui 
Iki 400 Lt N 155 5 39 199 

    % 78,0% 2,3% 19,8% 100,0% 

  401-600 Lt N 145 3 35 183 

    % 79,3% 1,8% 18,9% 100,0% 

  601-800 Lt N 170 12 33 215 

    % 78,9% 5,7% 15,3% 100,0% 

  801-1000 Lt N 157 5 12 174 

    % 90,2% 2,8% 6,9% 100,0% 

  1001 Lt ir daugiau N 105  0 9 113 

    % 92,1%  0,0% 7,9% 100,0% 

Gyvenamoji 

vieta 
Vilnius N 153 3 16 172 

    % 89,2% 1,6% 9,2% 100,0% 

  
Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėţys 

N 266 17 23 306 

    % 87,0% 5,4% 7,6% 100,0% 

  Kiti miestai N 200 5 47 252 

    % 79,3% 2,0% 18,7% 100,0% 

  Kaimas N 210 5 57 272 

    % 77,2% 1,8% 21,0% 100,0% 
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1.4.14. Ar yra toks muziejus Lietuvoje, kurį Jūs labai norėtumėte 

aplankyti? Koks tai muziejus? 
 

Galimi keli atsakymai 
 

 N % 

  Jūros muziejus/delfinariumas 83 8,3% 

  Palangos gintaro muziejus 54 5,4% 

  LDK Valdovų rūmai 50 4,9% 

  Vytauto didţiojo karo muziejus 34 3,4% 

  Lietuvos liaudies buities muziejus  26 2,6% 

  Arklio muziejus 24 2,4% 

 Trakų pilis/ muziejus 22 2,2% 

  Pinigų muziejus 20 2,0% 

  Kauno IX forto muziejus 20 2,0% 

  Grūto parkas 19 1,9% 

  Velnių muziejus 19 1,9% 

  Lietuvos dailės muziejus 17 1,7% 

  Lietuvos Nacionalinis muziejus 14 1,4% 

  Molėtų astronomijos observatorija 13 1,3% 

  
Respublikinis Vaclovo Into akmenų 

muziejus  
11 1,1% 

  Antano Baranausko klėtelė 11 1,0% 

  
Kernavės archeologijos ir istorijos 

muziejus 
10 1,0% 

  Gedimino pilis 9 0,9% 

  Taikomosios dailės muziejus 8 0,8% 

  Genocido aukų muziejus 8 0,8% 

  M. K. Čiurlioniodailės muziejus 7 0,7% 

  Europos parkas 7 0,7% 

  V. Kudirkos muziejus 6 0,6% 

  Ukmergės kraštotyros muziejus 6 0,6% 

  Klaipėdos laikrodţių muziejus 6 0,6% 

  Baţnytinio paveldo muziejus 6 0,6% 

  Baublių muziejus 5 0,5% 

  Lietuvos etnokosmologijos muziejus 5 0,5% 

  Etnografijos muziejus Vilniuje 5 0,5% 

  Lietuvos zoologijos sodas 5 0,5% 

  Birţų pilis 5 0,5% 

  Lietuvos aviacijos muziejus Kaune 5 0,5% 

  Šiuolaikinio meno centras 5 0,5% 

  Energetikos ir technikos muziejus 4 0,4% 

 Tado Ivanausko zoologijos muziejus 4 0,4% 

 Senovinės bitininkystės muziejus 4 0,4% 

  Dviračių muziejus 3 0,3% 

  Katinų muziejus  3 0,3% 

  Trakų automobilių muziejus 3 0,3% 
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 N % 

 Linų muziejus 3 0,3% 

  Miško muziejus “Girios aidas”  3 0,3% 

  Paţaislio vienuolyno muziejus 3 0,3% 

  Kelių muziejus 2 0,2% 

  CH.Frenkelio vila Šiauliuose 2 0,2% 

  Valstybinis Vilniaus Gaono ţydų muziejus 2 0,2% 

  Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus 2 0,2% 

  Orvidų sodyba 2 0,2% 

  Kretingos muziejus  2 0,2% 

  Burbiškio dvaras 2 0,2% 

  Keramikos muziejus 1 0,1% 

  Kauno Soboras 1 0,1% 

  Kino meno muziejus (kuriamas Šiauliuose) 1 0,1% 

  
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 

muziejus 
1 0,1% 

  Kauno V forto muziejus 1 0,1% 

  101 galerija Kaunas 1 0,1% 

  Angelų muziejus  1 0,1% 

  Deimantų muziejus 1 0,1% 

  Holokausko muziejus 1 0,1% 

  Anatomijos muziejus  1 0,1% 

  Vilniaus Katedros poţemiai 1 0,1% 

  Aklųjų muziejus 1 0,1% 

  Europos centro muziejus 1 0,1% 

  Japonų muziejus Telšiuose 1 0,1% 

  Maţųjų skulptūrų parkas Lenkijoje 1 0,1% 

  Dvarų muziejus 1 0,1% 

  J. Biliūno tėviškė 1 0,1% 

  Vilniaus Senas malūnas 1 0,1% 

  Vilniaus televizijos bokštas 1 0,1% 

  Telšių Alkos muziejus 1 0,1% 

  Raganų muziejus 1 0,1% 

  Klaipėdos laivų muziejus 1 0,1% 

  Molėtų etnografinis muziejus 1 0,1% 

  Šv.Faustinos namelis 1 0,1% 

  Miniatiūrų muziejus 1 0,1% 

  Signatarų namai 1 0,1% 

  Ablingos memorialinis muziejus 1 0,1% 

  Luvro muziejus 1 0,1% 

  Plungės dvaro rūmų muziejus 1 0,1% 

  Ventės rago ornitologijos muziejus 1 0,1% 

  Latvijoje Rundalės pilis 1 0,1% 

  Botanikos sodas Vilniuje 1 0,1% 

  J. Meko vizualiųjų menų centras 1 0,1% 
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 N % 

  Mykolo Ţilinsko dailės galerija 1 0,1% 

  Kauno Botanikos sodo muziejus 1 0,1% 

  Telšių gamtos muziejus 1 0,1% 

  Utenos kraštotyros muziejus 1 0,1% 

  Virtualus augalų ir gėlių muziejus 1 0,1% 

  Planetariumas 1 0,1% 

  Šiaulių Aušros muziejus 1 0,1% 

  Tauragės Santakos muziejus 1 0,1% 

  Druskininkų miesto muziejus 1 0,1% 

  Alytaus kraštotyros muziejus 1 0,1% 

  Radijo ir Televizijos muziejus 1 0,1% 

  Fotografijos muziejus  1 0,1% 

 Neatsakė 440 43,9% 

Iš viso 1002 107,3% 
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2. MUZIEJŲ DARBUOTOJŲ APKLAUSA 
__________________________________________________________________________________________ 

Telefoninė apklausa  
2012 m. geguţės 7– 25 d., N = 101 
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2.1. Tyrimo metodika 
 

 Tyrimo laikas: 2012 m. geguţės 7 – 25 d. 

 Respondentų skaičius: N = 101. 

 Tyrimo objektas: muziejų darbuotojai, atsakingi uţ muziejų edukacinę 
veiklą. 

 Apklausos būdas: telefoninis interviu. 

 Atrankos metodas: atranka pagal uţsakovo pateiktą muziejų sąrašą. 

 Respondentų charakteristikos: 

 

Pasiskirstymas pagal muziejaus statusą: 

Savivaldybės muziejus 58,4% 
Respublikinis muziejus 15,8% 
Ţinybinis muziejus 9,9% 
Nacionalinis muziejus 7,9% 
Viešoji įstaiga muziejus 4,0% 
Privatus muziejus 3,0% 

 

Pasiskirstymas pagal vietovę: 

Vilnius 25,7% 
Kaunas 12,9% 
Klaipėda 5,0% 
Šiauliai 3,0% 
Panevėţys 1,0% 
Kita 52,5% 

 

Pasiskirstymas pagal respondento pareigas: 

Muziejininkai 40,6% 
Edukologai 12,9% 
Ekskursijų vadovai 5,0% 
Administracijos darbuotojai 41,6% 

 

Pasiskirstymas pagal dalyvavimą edukacinėje veikloje: 

1 metus ar trumpiau 12,9% 
2-3 metus 13,9% 
4-5 metus 16,8% 
5 metus ir ilgiau 56,4% 
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Pasiskirstymas pagal išsilavinimą: 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas 89,1% 
Aukštasis neuniversitetinis 
išsilavinimas (kolegijos) 

5,9% 

Aukštesnysis ar specialus vidurinis 
išsilavinimas, įgytas iki 1995 m. 

5,0% 

 

Pasiskirstymas pagal tai, ar turi pedagoginį išsilavinimą: 

Turi 54,5% 
Neturi 45,5% 

 

Pasiskirstymas pagal dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, mokymuose: 

Reguliariai 58,4% 
Kartais 32,7% 
Retai 4,0% 
Niekada 5,0% 

 

Pasiskirstymas pagal lytį: 

Vyras 14,9% 
Moteris 85,1% 

 

Pasiskirstymas pagal amţių: 

Iki 29 m. 13,9% 
30-39 m. 21,8% 
40-49 m. 31,7% 
50-59 m. 23,8% 
60-69 m. 7,9% 
70 ir daugiau m. 1,0% 

 

 Statistinių paklaidų, esant skirtingiems rezultatams, dydţiai: 
 

 % 

3 

97 

%  

5 

95 

% 

10 

90 

% 

15 

85 

% 

20 

80 

% 

25 

75 

% 

30 

70 

% 

40 

60 

% 

50 

50 

N          

100 3.4 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10.0 

200 2.4 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 

300 2.0 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8 
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2.2. Išvados 
 

2012 m. geguţės mėn. 7-25 d. vyko Lietuvos muziejų darbuotojų, atsakingų uţ 

edukacinę veiklą, apklausa. Viso apklaustas 101 darbuotojas. Daugiausia į tyrimą pateko 

savivaldybės (58%) ir respublikinių (16%) muziejų darbuotojų. Apklausoje dalyvavo 48% 

didţiųjų miestų ir 52% kitose miestuose ir gyvenvietėse esantys muziejai. Tarp respondentų 

didţiąją dalį sudarė muziejų administracijos darbuotojai (42%) ir muziejininkai (41%). Virš 

pusės respondentų (56%) dalyvauja edukacinėje veikloje 5 metus ir ilgiau. Didţioji 

dauguma respondentų (89%) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kiek daugiau pusės 

(55%) – turi pedagoginį išsilavinimą. Dauguma apklaustųjų (95%) teigė, kad dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo kursuose ar mokymuose: 58% reguliariai, 33% - kartais, o 4% - retai. 

Didţioji dauguma (90%) apklaustų muziejaus darbuotojų norėtų, kad muziejų 

lankymas būtų įtrauktas į mokyklų bendrojo lavinimo programą. 

Dauguma respondentų (81%) teigė, kad muziejų organizuojamos edukacinės 

programos (jų tematika ir turinys) yra derinamos su mokyklomis. Daţniausiai edukacines 

programas veda muziejininkai (72%), rečiau edukologai (32%), administracijos darbuotojai 

(21%), ekskursijų vadovai (19%). Muziejaus darbuotojų nuomone, idealiu atveju turėtų būti 

atvirkščiai, t.y. edukacines programas turėtų daţniau vesti edukologai (77%), rečiau 

muziejininkai (39%). Tuo tarpu atskiras edukologo etatas yra maţumoje muziejų, juos turi 

28% į apklausą patekusių muziejų, nors dauguma apklaustųjų (78%) norėtų, kad toks 

etatas jų muziejuje būtų. 

Į klausimą, kokios yra 3 svarbiausios kliūtys, iškylančios įgyvendinant edukacines 

programas, dauguma akcentavo finansines problemas (80%). Taip pat buvo nurodoma, 

kad muziejuje nėra edukologo ar muziejaus pedagogo etato (56%), trūksta techninių 

priemonių (41%). Tik nedaugelis nurodė, kad trūksta metodinės literatūros, nėra ryšio tarp 

muziejaus ir mokyklos, trūksta patirties. 

75% respondentų teigė, kad edukacinių programų finansavimas šiuo metu yra 

nepakankamas. Daţniausiai buvo nurodoma, kad edukacinių programų finansavimas turėtų 

būti padvigubintas. 



 

 

2012 04 – 05 
Gedimino pr. 1-15, Vilnius 

UAB Vilmorus 
Tel.: 8 5 2690979 
El. p.: info@vilmorus.lt 
www.vilmorus.lt 

62 Tyrimas atliktas 
Lietuvos muziejų asociacijos 

uţsakymu 
 

 

 

Muziejų darbuotojų buvo klausiama, ar muziejai jaučia kokį nors tam tikrų institucijų 

susidomėjimą edukacinėmis programomis. Daţniausiai buvo nurodoma, kad labiausiai 

muziejų edukacinėmis programomis domisi švietimos institucijos (60%), o taip pat Lietuvos 

muziejų asociacija (59%). Kiek maţiau buvo minima Kultūros ministerija (40%), 

savivaldybės (36%), Švietimo ir mokslo ministerija (29%). 

Beveik visi muziejų darbuotojai (92%) nurodė, kad patirties edukacinių programų 

srityje semiasi iš kitų Lietuvos muziejų, o 72% informuoja kitus apie savo patirtį. Patirties iš 

uţsienio muziejų, įgyvendindami edukacines programas, semiasi 61% respondentų: jie 

vaţiuoja į staţuotes, dalyvauja seminaruose, bendruose projektuose ir pan. Buvo paminėta 

daug šalių: Didţioji Britanija, Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Baltarusija, Austrija, Lenkija, 

Estija, Vokietija, Belgija, Rusija, Liuksemburgas, Prancūzija, Vengrija, Nyderlandai. 

Beveik visi respondentai teigė, kad jiems patinka dirbti muziejuje (94%) ir vesti 

edukacines programas (92%), tačiau 80% nurodė, kad jų netenkina gaunamas atlyginimas. 
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2.3. Grafikai 
 

1 pav. Ar Jūsų muziejuje organizuojamos edukacinės programos (jų tematika/ turinys) yra 

derinamos su mokyklomis? N=101 

81%

13%

6%

Taip

Ne

Sunku pasakyti

 
 

2 pav. Ar, Jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo 

lavinimo programą? N=101 

6%

4%

90%Taip

Ne

Sunku pasakyti

 

 

3 pav. Kas Jūsų muziejuje veda edukacines programas? 
N=101, galimi keli atsakymai 

15%

3%

19%

21%

32%

72%Muziejininkai

Edukologai

Administracijos darbuotojai

Ekskursijų vadovai

Restauratoriai

Kita
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4 pav. Ar Jūsų muziejuje yra atskiras edukologo etatas? 
N=101 

72%

28%Taip

Ne

 

 

5 pav. Ar, Jūsų nuomone, Jūsų muziejuje reikalingas atskiras etatas edukologui, žmogui, 

kuris užsiimtų tik edukacinėmis programomis? N=101 

4%

18%

78%Taip/ greičiau taip

Ne/ greičiau ne

Sunku pasakyti

 

 

6 pav. Kas muziejuje turėtų vesti edukacines programas? 
N=101, galimi keli atsakymai 

4%

14%

2%

5%

13%

39%

77%Edukologai

Muziejininkai

Ekskursijų vadovai

Administracijos darbuotojai

Restauratoriai

Kita

Neatsakė
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7 pav. Nurodykite 3 svarbiausias kliūtis, iškylančias įgyvendinant edukacines programas… 
N=101, galimi keli atsakymai 

2%

16%

8%

11%

12%

41%

56%

80%Nėra/ trūksta finansavimo

Nėra/ trūksta etatų (edukologo,

muziejaus pedagogo)

Nėra/ trūksta techninių priemonių

Nėra/ trūksta metodinės literatūros

Nėra ryšio tarp muziejaus ir mokyklos

Nėra/ trūksta šio darbo patirties

Kita

Neatsakė

 
 

8 pav. Ką Jūs manote apie dabartinių edukacinių programų finansavimą? Ar jis yra ... 
 N=101 

10%

75%

15%Pakankamas/ greičiau pakankamas

Nepakankamas/ greičiau

nepakankamas

Sunku pasakyti
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9 pav. Lyginant su dabartiniu edukacinių programų finansavimu, kiek apytiksliai procentų jis 

turėtų būti padidintas, kad Jūs galėtumėte jį vertinti kaip pakankamą ar greičiau pakankamą? 

Atsakymai tų, kurie mano, kad dabartinių edukacinių programų finansavimas yra per maţas 
arba apie tai neturi nuomonės N=86 

26%

34%

4%

11%

2%

17%

4%

2%

1%20

30

40

50

60

70

80

100

Neatsakė

 
 

10 pav. Ar Jūs jaučiate kokį nors susidomėjimą edukacinėmis programomis, jų palaikymą, 

paramą joms iš šių institucijų? Atsakymai “taip”, N=101 

3%

29%

36%

40%

59%

60%
Švietimo

institucijos 

Lietuvos muziejų

asociacija 

Kultūros ministerija 

Savivaldybės 

Švietimo ir mokslo

ministerija 

Kita
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11 pav. Ar dalijatės patirtimi edukacinių programų srityje su kitais Lietuvos muziejais? 
N=101, galimi keli atsakymai 

6%

72%

92%Taip, semiamės patirties iš kitų muziejų

Taip, informuojame apie savo patirtį

kitus muziejus

Ne

 
 

12 pav. Ar įgyvendindami edukacines programas naudojatės užsienio muziejų patirtimi? 
N=101 

39%

61%Taip

Ne

 
 

13 pav. Ar Jums patinka dirbti muziejuje? 
N=101 

4%

2%

94%Taip/ greičiau taip

Ne/ greičiau ne

Sunku pasakyti
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14 pav. Ar Jums patinka vesti edukacines programas? 
N=101 

4%

4%

92%
Taip/ greičiau

taip

Ne/ greičiau ne

Sunku pasakyti

 

 

15 pav. Respondento pareigos…  

N=101 

5%

13%

41%

42%Administracijos darbuotojai

Muziejininkai

Edukologai

Ekskursijų vadovai

 

 

16 pav. Ar Jūs seniai vedate edukacines programas mokiniams? 
N=101 

56%

17%

14%

13%1 metus ar trumpiau

2-3 metus

4-5 metus

5 metus ir ilgiau
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17 pav. Respondento lytis  
N=101 

85%

15%Vyras

Moteris

 

 

18 pav. Respondento amžius 

 N=101 

1%

8%

24%

32%

22%

14%Iki 29 m.

30-39 m.

40-49 m.

50-59 m.

60-69 m.

70 ir daugiau m.

 

 

19 pav. Respondento išsilavinimas  
N=101 

5%

6%

89%Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Aukštasis neuniversitetinis

išsilavinimas (kolegijos)

Aukštesnysis ar specialus vidurinis

išsilavinimas, įgytas iki  1995 m.
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20 pav. Ar Jūs turite pedagoginį išsilavinimą?  
N=101 

46%

55%Taip

Ne

 
 

21 pav. Ar Jūs dalyvaujate kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose?  
N=101 

5%

4%

33%

58%Taip, reguliariai

Taip, kartais

Taip, bet retai

Niekada

 
 

22 pav. Koks yra Jūsų atlyginimas per mėnesį „į rankas“?  
N=101 

11%

38%

10%

1%

41%

501-1000 Lt.

1001-1500 Lt.

1501-2000 Lt.

2001 Lt. ir daugiau

Nenurodė

 
 

23 pav. Ar Jus tenkina gaunamas atlyginimas?  
N=101 

2%

80%

18%
Taip/ greičiau

taip

Ne/ greičiau ne

Sunku pasakyti
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24 pav. Jūsų muziejus yra…  
N=101 

1%

3%

4%

8%

10%

16%

58%Savivaldybės muziejus

Respublikinis muziejus

Ţinybinis muziejus

Nacionalinis muziejus

Viešoji įstaiga muziejus

Privatus muziejus

Neatsakė

 

 

25 pav. Vietovė 
N=101 

53%

1%

3%

5%

13%

26%Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėţys

Kita
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2.4. Lentelės 
2.4.1.  Ar Jūsų muziejuje organizuojamos edukacinės programos (jų tematika/ 

turinys) yra derinamos su mokyklomis? 

 

 N % 

 Taip 82 81,2% 

  Ne 13 12,9% 

  Sunku pasakyti 6 5,9% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

2.4.2.  Ar, Jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo 

lavinimo programą? 

 

 N % 

 Taip 91 90,1% 

  Ne 4 4,0% 

  Sunku pasakyti 6 5,9% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

2.4.3.  Kas Jūsų muziejuje veda edukacines programas? 

Galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 Muziejininkai 73 72,3% 

  Edukologai 32 31,7% 

  Administracijos darbuotojai 21 20,8% 

  Ekskursijų vadovai 19 18,8% 

 Restauratoriai 3 3,0% 

  Kita* 15 14,9% 

Iš viso 101 161,4% 

 

Kita*:  Fondų saugotojas, gidas, istorikas, kuratoriai, menotyrininkai, dailininkai, muziejaus vedėja, skyriaus vedėjas, 
spec. etnografai, specialistai, vyr.fondo saugotoja/direktorė, vyr.fondo saugotojas. 
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2.4.4.  Ar Jūsų muziejuje yra atskiras edukologo etatas? 

 

 N % 

 Taip 28 27,7% 

  Ne 73 72,3% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

2.4.5.  Ar, Jūsų nuomone, Jūsų muziejuje reikalingas atskiras etatas edukologui, 

ţmogui, kuris uţsiimtų tik edukacinėmis programomis? 

 

 N % 

 Taip 74 73,3% 

  Greičiau taip 5 5,0% 

  Greičiau ne 6 5,9% 

  Ne 12 11,9% 

  Sunku pasakyti 4 4,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

 N % 

 Taip/ Greičiau taip 79 78,3% 

  Ne/ Greičiau ne 18 17,8% 

  Sunku pasakyti 4 4,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

2.4.6. Kas muziejuje turėtų vesti edukacines programas? 

Galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 Edukologai 78 77,2% 

  Muziejininkai 39 38,6% 

  Ekskursijų vadovai 13 12,9% 

  Administracijos darbuotojai 5 5,0% 

 Restauratoriai 2 2,0% 

 Kita* 14 13,9% 

  Neatsakė 4 4,0% 

Iš viso 101 153,5% 

 

Kita*: Istorikas, išmanantis ţmogus, kuratoriai, specialistai, specialistas, išmanantis eksponatus, mokantis bendrauti, 
specialistas su pedagoginiu išsilavinimu, ţinovai. 
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2.4.7. Nurodykite 3 svarbiausias kliūtis, iškylančias įgyvendinant edukacines 

programas: 

Galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 Nėra/ trūksta finansavimo 81 80,2% 

  
Nėra/ trūksta etatų (edukologo, muziejaus 

pedagogo) 
57 56,4% 

  Nėra/ trūksta techninių priemonių 41 40,6% 

  Nėra/ trūksta metodinės literatūros 12 11,9% 

  Nėra ryšio tarp muziejaus ir mokyklos 11 10,9% 

  Nėra/ trūksta šio darbo patirties 8 7,9% 

 Kita* 16 15,8% 

  Neatsakė 2 2,0% 

Iš viso 101 225,7% 

 

Kita*: Alga, galėtų būti stipresnis ryšys tarp muziejaus ir mokyklos, idėjų stoka, įvertintas darbas, laiko stoka, mokykloms 
trūksta lėšų atveţti mokinius, mokyklų lankomumas, mokytojai neatveda, noro iš partnerių, pasyvumas mokytojų ir 
mokinių, patalpų, pedagoginių ţinių, specialistų trūksta, trūksta iš mokyklos iniciatyvos. 
 
 

2.4.8.  Ką Jūs manote apie dabartinių edukacinių programų finansavimą? Ar jis yra ... 

 

 N % 

 Pakankamas 7 6,9% 

  Greičiau pakankamas 8 7,9% 

  Greičiau nepakankamas 17 16,8% 

  Nepakankamas 59 58,4% 

  Sunku pasakyti 10 9,9% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

 N % 

 Pakankamas/ Greičiau pakankamas 15 14,8% 

  Nepakankamas/ Greičiau nepakankamas 76 75,2% 

  Sunku pasakyti 10 9,9% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 



 

 

2012 04 – 05 
Gedimino pr. 1-15, Vilnius 

UAB Vilmorus 
Tel.: 8 5 2690979 
El. p.: info@vilmorus.lt 
www.vilmorus.lt 

75 Tyrimas atliktas 
Lietuvos muziejų asociacijos 

uţsakymu 
 

 

 

2.4.9.  Lyginant su dabartiniu edukacinių programų finansavimu, kiek apytiksliai 

procentų jis turėtų būti padidintas, kad Jūs galėtumėte jį vertinti kaip pakankamą ar 

greičiau pakankamą? Atsakymai tų, kurie mano, kad dabartinių edukacinių programų 

finansavimas yra per maţas arba apie tai neturi nuomonės 

 

 N % 

 20 1 1,2% 

  30 2 2,3% 

  40 3 3,5% 

  50 15 17,4% 

  60 2 2,3% 

  70 9 10,5% 

  80 3 3,5% 

 100 29 33,7% 

  Neatsakė 22 25,6% 

Iš viso 86 100,0% 

 
 

2.4.10. Ar Jūs jaučiate kokį nors susidomėjimą edukacinėmis programomis, jų 

palaikymą, paramą joms iš šių institucijų: 

 

2.4.10.1. Kultūros ministerija  

 N % 

 Taip 40 39,6% 

  Ne 22 21,8% 

  Sunku pasakyti 39 38,6% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.10.2. Švietimo ir mokslo ministerija  

 N % 

 Taip 29 28,7% 

  Ne 38 37,6% 

  Sunku pasakyti 34 33,7% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.10.3. Savivaldybės  

 N % 

 Taip 36 35,6% 

  Ne 37 36,6% 

  Sunku pasakyti 28 27,7% 

Iš viso 101 100,0% 
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2.4.10.4. Švietimo institucijos  

 N % 

 Taip 61 60,4% 

  Ne 21 20,8% 

  Sunku pasakyti 19 18,8% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.10.5. Lietuvos muziejų asociacija  

 N % 

 Taip 60 59,4% 

  Ne 21 20,8% 

  Sunku pasakyti 20 19,8% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.10.6. Kita 

 N % 

 Taip* 3 3,0% 

  Sunku pasakyti 98 97,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 

 Taip*: Mokytojai /pedagogai, muziejaus administracija. 
 
 

2.4.11. Ar dalijatės patirtimi edukacinių programų srityje su kitais Lietuvos 

muziejais? 

Galimi keli atsakymai 
 

 N % 

 Taip, semiamės patirties iš kitų muziejų 93 92,1% 

  
Taip, informuojame apie savo patirtį kitus 

muziejus 
73 72,3% 

  Ne 6 5,9% 

Iš viso 101 170,3% 

 
 

2.4.12. Ar įgyvendindami edukacines programas naudojatės uţsienio muziejų 

patirtimi? 

 

 N % 

 Taip 62 61,4% 

  Ne 39 38,6% 

Iš viso 101 100,0% 
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2.4.13.  Papasakokite plačiau, kokia konkrečiai uţsienio muziejų patirtimi teko 

pasinaudoti? 

 

Didţiosios Britanijos, Švedijos, Suomijos, NMAC 

Latvijos bendras projektas 

Seminarai, Skandinavijos šalys. 

Latvijos muziejų projektas 

Danijos, Švedijos, Baltarusijos patirtimi 

Informacija 

Anglijoje geleţinkelių muziejus 

Vienos, Berlyno parkas, Šopeno muziejus, Varšuva 

Lenkijos ir Estijos muziejai 

Jaunimo tautiškumo 

Vokietijos muziejus 

Geleţinkelio muziejus 

Seminarai 

Londono muziejus, galima paliesti, persirengimas, įsijautimas į to meto 
laikus 

Knygos, Belgijos nacionalinis pinigų bankas, Vokietijos 

Latvijos patirtimi 

Londono, Latvijos, EU muziejų patirtimi 

Meno kūrinių 

Lenkijos ţemės muziejus, Švedijos gamtos muziejus 

Rusijos, Baltarusijos literatūriniai muziejai 

ES šalių muziejai 

Didţiosios Britanijos muziejus 

Dailės panaudojimas, daugialypė erdvė 

Liuksemburgas - Vokietija, veţam parodą, ir jie atveţa. Su vaikais kokius 
uţsiėmimus daro, piešia elementus, maketus. 

Prancūzijos - renginių patrauklumas, vedimų būdai 

Muziejų naktis - palaiko ryšį su kitais muziejais 

Pritaikyti - miesto muziejus Londone 

Varšuvos, Krokuvos karališkas muziejus, mainų programos 

Budapešte - susipaţinti su muziejais, jų vedimas, Latvija, Estija 
edukacinės programos darbai 

Asmenine patirtimi, bet ne oficialiai 

Internetas, seminarai, asmeninės išvykos 

Seminarai (Didţiosios Britanijos), įtraukti mokinį ilgesniam laikui į 
edukacines programas, išsamiau pristatyti veiklą 

Vokietijos seminaras, naudinga informacija 

Amsterdamo seminarai 

Mokymai - teorinės ţinios 

Kurdami edukacines programas remiasi uţsienio šalių patirtimi 
(stovyklos vaikams ir t.t.) 

Ţiūri, ką kiti daro, semiasi patirties, edukacinės parodos 

Internetas, kelionės (staţuotės) 

Vokietijos patirtis (metodika), Anglijos patirtis, bendravimas su 
edukatoriais 

Seminarai, uţsienio specialistų paskaitos, išvykos į svečias šalis 
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Londono, Berlyno, Prancūzijos, Izraelio muziejai, staţuotės, paţintiniai 
seminarai, susipaţinimas su programomis 

Vaţinėja po uţsienio muziejus, edukacinės programos, uţsienio šalių 
patirtis (Vokietija, Lenkija, Latvija) 

Lenkijos, Vokietijos, Kaliningrado muziejų patirtis, lankstinukai, 
seminarai, fotografijos 

Švedijoje Jantli krašto muziejaus patirtis (staţuotė), geros idėjos 

Jorkšyro skulptūrų parkas, edukaciniai pranešimai, bendrauja 
Ekspozicinės salės pritaikymas, naujovės 

Paskaitos, seminarai 

Seminarai edukacinėmis temomis, uţsienio lektoriai 

Suomijos, Helsinkio muziejai 

Danijos, Didţiosios Britanijos staţuotės 

Pinigų (edukacinė programa su kortelėmis, mįslėmis) 

Olandijos, Norvegijos muziejais, kaip reikia vesti edukacines programas 

Edukacinių programų aprašymai 

Vaţiuoja į komandiruotes 

Stebi kitų šalių patirtį 

Entuaziazmas, patirtis 

Lenkijos geologijos muziejus, Ukrainos 

 

2.4.14. Ar Jums patinka dirbti muziejuje? 

 

 N % 

 Taip 90 89,1% 

  Greičiau taip 5 5,0% 

  Greičiau ne 1 1,0% 

  Ne 1 1,0% 

  Sunku pasakyti 4 4,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

 N % 

 Taip/ Greičiau taip 95 94,1% 

  Ne/ Greičiau ne 2 2,0% 

  Sunku pasakyti 4 4,0% 

Iš viso 101 100,0% 
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2.4.15. Ar Jums patinka vesti edukacines programas? 

 

 N % 

 Taip 91 90,1% 

  Greičiau taip 2 2,0% 

  Greičiau ne 2 2,0% 

  Ne 2 2,0% 

  Sunku pasakyti 4 4,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

 N % 

 Taip/ Greičiau taip 93 92,1% 

  Ne/ Greičiau ne 4 4,0% 

  Sunku pasakyti 4 4,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

Socialiniai – demografiniai duomenys 

2.4.16. Respondento pareigos:  

 N % 

 Muziejininkai 41 40,6% 

  Edukologai 13 12,9% 

  Ekskursijų vadovai 5 5,0% 

  
Administracijos 

darbuotojai 
42 41,6% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.17. Ar Jūs seniai vedate edukacines programas mokiniams? 

 N % 

 1 metus ar trumpiau 13 12,9% 

  2-3 metus 14 13,9% 

  4-5 metus 17 16,8% 

  5 metus ir ilgiau 57 56,4% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.18. Respondento lytis: 

 N % 

 Vyras 15 14,9% 

  Moteris 86 85,1% 

Iš viso 101 100,0% 
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2.4.19. Jūsų amţius  

 N % 

 Iki 29 m. 14 13,9% 

  30-39 m. 22 21,8% 

  40-49 m. 32 31,7% 

  50-59 m. 24 23,8% 

  60-69 m. 8 7,9% 

  70 ir daugiau m. 1 1,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.20. Jūsų išsilavinimas: 

 N % 

 
Aukštasis universitetinis 

išsilavinimas 
90 89,1% 

  
Aukštasis neuniversitetinis 

išsilavinimas (kolegijos) 
6 5,9% 

  

Aukštesnysis ar specialus 

vidurinis išsilavinimas, įgytas 

iki 1995 m. 

5 5,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.21. Ar Jūs turite pedagoginį išsilavinimą? 

 N % 

 Taip 55 54,5% 

  Ne 46 45,5% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.22. Ar Jūs dalyvaujate kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose? 

 N % 

 Taip, reguliariai 59 58,4% 

  Taip, kartais 33 32,7% 

  Taip, bet retai 4 4,0% 

  Niekada 5 5,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.23. Koks yra Jūsų atlyginimas per mėnesį „į rankas“? 

 N % 

 501-1000 Lt. 11 10,9% 

  1001-1500 Lt. 38 37,6% 

  1501-2000 Lt. 10 9,9% 

 2001 Lt. ir daugiau 1 1,0% 

  Nenurodė 41 40,6% 

Iš viso 101 100,0% 
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2.4.24.  Ar Jus tenkina gaunamas atlyginimas? 

 N % 

 Taip 7 6,9% 

  Greičiau taip 11 10,9% 

  Greičiau ne 13 12,9% 

  Ne 68 67,3% 

  Sunku pasakyti 2 2,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 

 N % 

Taip/ greičiau taip 18 17,8% 

Ne/ greičiau ne 81 80,2% 

Sunku pasakyti 2 2,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 

2.4.25. Jūsų muziejus yra 

 N % 

 Savivaldybės muziejus 59 58,4% 

  Respublikinis muziejus 16 15,8% 

  Ţinybinis muziejus 10 9,9% 

  Nacionalinis muziejus 8 7,9% 

  Viešoji įstaiga muziejus 4 4,0% 

  Privatus muziejus 3 3,0% 

  Neatsakė 1 1,0% 

Iš viso 101 100,0% 

 
 

2.4.26. Vietovė 

 N % 

 Vilnius 26 25,7% 

  Kaunas 13 12,9% 

  Klaipėda 5 5,0% 

  Šiauliai 3 3,0% 

  Panevėţys 1 1,0% 

  Kita* 53 52,5% 

Iš viso 101 100,0% 

 

Kita*: Alytus, Anykščiai, Birštonas, Birţai, Druskininkai, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kėdainiai, Kelmė, Kernavė, Širvintų 
raj., Kretinga, Kupiškis, Lazdijai, Marijampolė, Maţeikiai, Molėtai, Nida, Pagėgių savivaldybė Bitenų km., Palanga, 
Pasvalys, Plungė, Prienai, Raseiniai, Rokiškio, Skuodas, Skuodo rajonas, Šakių r., Šilalė, Šilutė, Švenčionys, Telšiai, 
Trakų raj. Elektrėnai, Ukmergė, Utena, Zarasai. 
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3. FOKUSUOTOS GRUPINĖS DISKUSIJOS 

2012 m. geguţės mėn. 19 d. 
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3.1. Tyrimo metodika 
 
 

 Tikslinės grupės:  

1 grupė: bendrojo lavinimo mokyklų 8-12 klasių moksleiviai; 

2 grupė: bendrojo lavinimo mokyklų įvairių sričių pedagogai; 

3 grupė: bendrojo lavinimo mokyklų įvairių sričių pedagogai. 

 

 Laikas:  

2012 m. geguţės mėn. 19 d. 

 

 Trukmė: 1 valanda 30 minučių. 

 

 Vieta: Gedimino pr. 1 -15, „Vilmorus“ patalpos. 

 

 Dalyvių skaičius: 

1 grupė: N=9. 

2 grupė: N=10. 

3 grupė: N=9. 

 

 Techninė aplinka: garso įrašas. 
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 Respondentai: 
 

1 grupė: 

1. 8 klasės moksleivis, Alytus  

2. 9 klasės moksleivis, Pakruojo raj. 

3. 9 klasės moksleivė, Vilnius 

4. 9 klasės moksleivis, Vilnius 

5. 10 klasės moksleivė, Vilnius 

6. 10 klasės moksleivė, Anykščiai 

7. 10 klasės moksleivė, Trakai 

8. 11 klasės moksleivė, Trakai 

9. 11 klasės moksleivis, Trakų raj. 

2 grupė: 

1. Istorijos mokytoja, Anykščiai 

2. IT mokytoja, Alytus 

3. Dailės mokytoja, Šalčininkai 

4. Istorijos mokytoja, Šiauliai 

5. Lenkų kalbos mokytoja, Vilnius 

6. Lietuvių kalbos mokytoja, Vilnius 

7. Pradinių klasių kalbos mokytoja, Rokiškis 

8. Spec.pedagogė, Telšiai 

9. Gamtos mokslų mokytoja, Pakruojo raj. 

10. Dorinio ugdymo mokytoja, Šiauliai 

3 grupė: 

1. Fizikos mokytojas, Vilnius 

2. Anglų kalbos mokytoja, Anykščiai 

3. Lietuvių kalbos mokytoja, Pakruojo raj. 

4. Istorijos/ visuomenės mokslų mokytoja, Vilnius 

5. Matematikos mokytoja, Šiauliai 

6. Lietuvių kalbos mokytoja, Vilnius 

7. Pradinių klasių kalbos mokytoja, Trakų raj. 

8. Lietuvių kalbos mokytoja, Alytus 

9. Muzikos mokytoja, Klaipėda 
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3.2.  Išvados 
 

Pedagogų teigimu, pagrindiniai muziejų lankytojai yra moksleiviai su mokytojais. 

Grupinėse diskusijose dalyvavę moksleiviai ir mokytojai Lietuvos muziejuose vidutiniškai 

lankosi 2 – 3 kartus per metus. Dauguma diskutavusių moksleivių teigė, kad Lietuvos 

muziejuose jie lankosi daţniau su klase, o ne su tėvais ar draugais. Lankymosi muziejuose 

daţnumas priklauso ir nuo to, kaip arti jis yra nuo mokymosi įstaigos: kuo muziejus arčiau 

mokyklos, tuo daţniau yra jame lankomasi, ir tuo glaudesnis yra bendradarbiavimas tarp 

mokyklos ir muziejaus. 

Mokiniai sakė, kad jie lankosi muziejuose, nes visų pirma išvykas į juos organizuoja 

mokykla, be to muziejuose jie suţino kaţką naujo, jiems yra įdomu. Mokytojai, be to, kad 

privalo lankytis muziejuose su mokiniais, paminėjo ir kitas lankymosi muziejuose prieţastis: 

nuo vaikystės suformuotą įprotį, smalsumą, ţingeidumą, bendrą išprusimą, tam tikras 

stereotipines nuostatas ir pan. 

Mokytojai, kalbėdami apie trūkumus ir problemas, kylančias organizuojant išvykas į 

muziejus, diskutavo, kad svarbu moksleivius paruošti išvykai į muziejus iš anksto: 

atitinkamai informuoti, sugalvoti uţduotis ir pan. Jie taip pat minėjo, kad dalį dabartinių 

moksleivių yra gana sudėtinga sudominti muziejais, patys muziejai ne visada yra įdomūs ir 

pritaikyti vaikams, kartais (ypač mokslo metų pabaigoje) muziejuose būna per dideli 

lankytojų srautai („kartais net 30 autobusų per dieną“).  

Pedagogų buvo prašoma palyginti Lietuvos ir uţsienio muziejus. Dalyviai minėjo, kad 

Lietuvos muziejai yra įdomūs ir vaikams, ir suaugusiems, jie turtingi savo muziejiniais 

eksponatais, ypač baţnytinio paveldo, etnokultūros, tautinės tapatybės (pvz., Rumšiškės). 

Didţioji dalis pedagogų pabrėţė, kad Lietuvos muziejai keičiasi į gerąją pusę lyginant 

su ankstesniais laikais: yra diegiamos šiuolaikinės technologijos, informacija apie 

eksponatus pateikiama keliomis kalbomis, patys muziejai tampa interaktyvesni. Vis tik buvo 

išsakytos ir kritinės pastabos: Lietuvoje nėra vieningo muziejų informacijos centro, kai kurie 

muziejai ir juose pateikiama informacija ne visuomet pritaikyta skirtingoms lankytojų 

amţiaus grupėms, daugumoje Lietuvos muziejų trūksta betarpiško lankytojo įtraukimo, t.y. 
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galimybės eksponatus liesti, uosti ir pan., Lietuvoje nėra pakankamai interaktyvių 

specializuotų muziejų, muziejai yra per maţai finansuojami. 

Kalbėdami apie edukacines muziejų programas, moksleiviai sakė, kad edukacines 

programas parenka jie patys, jų tėvai ar mokytojai, tuo tarpu mokytojai teigė, kad moksleivių 

tėvai sprendimo procese nedalyvauja. Mokytojai pasakojo, kad rinkdamiesi konkrečias 

edukacines programas, jie informacijos ieško visais įmanomais būdais: naršo internete, 

nagrinėja muziejų, kelionių agentūrų atsiųstą medţiagą, uţeina į turizmo informacijos 

centrus, teiraujasi kolegų nuomonės, remiasi asmenine patirtimi.  

Edukacinė programa moksleiviams, mokytojų nuomone, vidutiniškai turėtų trukti kaip 

ir pamoka - apie 45 minutes, tačiau jie taip pat pabrėţė, kad trukmė gali priklausyti ir nuo 

edukacinės programos įdomumo - kai edukacinė programa yra tikrai įdomi, moksleiviai gali 

sutelkti dėmesį ir kelias valandas (bet būtina daryti pertraukas). 

Tiek pedagogai, tiek moksleiviai teigė, kad mokiniams edukacinės programos 

paprastai patinka, jeigu yra uţsiimama bendra veikla (uţimti būna visi), suţinoma kaţkas 

naujo, įdomaus; informacija yra pateikiama „gyvai“ (iliustruojant ją legendomis ar įdomiais 

faktais), muziejus yra interaktyvus, muziejaus aplinka, interjeras - patrauklūs, moksleiviams 

skiriama pakankamai (nei per maţai, nei per daug) laiko, edukacinių programų dalyviai gali 

parsiveţti kaţkokį prisiminimą iš muziejaus (pvz., savo nulipdytą molinuką). Kai kurie 

pedagogai teigė, kad kai kurių muziejų edukacinės programos yra komercializuotos, todėl 

yra ganėtinai paviršutiniškos. 

Pedagogų nuomone, būtų gerai, jeigu muziejai turėtų specialų edukologo etatą ar 

muziejininkus su pedagoginiu – psichologiniu pasiruošimu, nes tada šie darbuotojai ţinotų, 

kaip ir kokias edukacines programas pateikti įvairaus amţiaus lankytojams. Visgi specialus 

pasiruošimas, dalyvių nuomone, negarantuotų, kad kiekvienas muziejininkas taptų geru 

edukatoriumi, edukacinės programos sėkmė didţiąja dalimi priklauso nuo vedančiojo 

asmenybės, patirties ar poţiūrio į darbą. 

Diskutuodami apie tai, kaip pagerinti ryšį tarp mokyklos ir muziejaus, pedagogai 

kalbėjo, kad: 
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- muziejininkai turėtų skleisti daugiau ir įvairesnės formos informacijos apie savo 

veiklą: pateikti išsamesnę informaciją internete, skaitmeninėse laikmenose, siųsti ją 

paprastu ir elektroniniu paštu, nevengtų apsilankyti mokyklose ir pristatyti savo programas 

mokiniams ir mokytojams, sudaryti mokytojams palankesnes sąlygas susipaţinti su 

muziejais be mokinių, organizuoti atvirų durų dienas; 

- muziejai turėtų bandyti suvokti mokyklos poreikius: aiškintis, ko mokiniams ir 

pedagogams reikia, įsigilinti į bendrojo lavinimo mokyklų programą, išmokti dirbti su 

skirtingomis vaikų amţiaus grupėmis, sudaryti lankstesnį muziejaus darbuotojų grafiką, kad 

moksleiviai muziejuose galėtų lankytis po pamokų ir po uţklasinės veiklos, organizuoti 

„mobilius muziejus“; 

- išsiugdyti kompleksiškesnį poţiūrį į ugdomąją veiklą: aprėpti daugiau dalykinių 

sričių (pvz., fizika ir biologija) viename muziejuje, atnaujinti ir siūlyti įvairesnes edukacines 

programas tame pačiame muziejuje, kad į jį norėtųsi grįţti, kurti tęstinumą turinčias 

edukacines programas; 

- sudominti moksleivius ir mokytojus: didinti dailės muziejų patrauklumą, kurti 

interaktyvias edukacines programas, organizuoti įvairių švenčių šventimą muziejuose, kurti 

tradicijas, rodyti spektaklius, filmus, organizuoti uţklasinę veiklą ir t.t. 

Diskusijų dalyvių teigimu, muziejuose galėtų būti organizuojamos beveik visų dalykų 

pamokos, kurias galėtų vesti ir mokytojai, ir muziejaus darbuotojai, ir šiaip ţymūs 

atitinkamos srities ţmonės. Kalbinami konkrečiai apie atskirą muziejaus edukatoriaus etatą 

pamokų vedimui, pedagogai manė, kad toks etatas būtų naudingas, tačiau suabejojo, ar 

uţtektų muziejams lėšų tokiam etatui steigti, ypač maţesniuose miesteliuose. 

Visų diskusijų dalyviai teigė, kad pamokos muziejuose yra naudingos, nes jose 

gaunama ir įsimenama daugiau informacijos, geriau suvokiama dėstoma tema, yra tam 

tinkanti aplinka (daug eksponatų, vaizdinės priemonės). Apsilankymai muziejuose, dalyvių 

nuomone, skatina giliau domėtis dėstoma tematika. Vis dėlto, norint pravesti pamoką 

muziejuje ar joje dalyvauti, tam reikia skirti daugiau laiko, negu truktų pamoka mokykloje, 

nes reikia planuoti ir organizuoti kelionę, uţ pamokas tenka susimokėti (ne kiekvienas 
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mokinys gali sau tai leisti), muziejai gali priimti tik ribotą vaikų skaičių, trūksta 

suderinamumo su mokyklos programa, yra ribotas muziejininkų darbo laikas. 

Kalbant apie tai, ar pamokos muziejuose turėtų būti privalomos, moksleiviai nebuvo 

vieningi: vieni teigė, kad jeigu pamokos muziejuose taptų privalomos, jos prarastų savo 

patrauklumą, kitų nuomone - tokiu atveju pamokose apsilankytų daugiau moksleivių.  
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3.3.  Tyrimo rezultatai 

3.3.1.  Muziejų lankomumas 

Vidutiniškai muziejuose moksleiviai lankosi 2 – 3 kartus per metus. Dauguma 

moksleivių teigė, kad daţniausiai muziejuose jie lankosi su klase („kai galima nuvaţiuoti su 

klase“, „su klase 2-3 kartus, o su tėvais – 1 kartą“), o pora dalyvių minėjo, kad, jie 

muziejuose lankosi daţniau su šeima („stengiuosi per vasarą aplankyti 2-3 muziejus“). 

Moksleivių teigimu, smagiausia muziejuose lankytis su bendraamţiais („sutampa poţiūris, 

vienminčiai, su tėvais – nelabai įdomu“, „su klase – daug jaunimo, humoro“), nuobodţiausia 

ten būtų eiti vienam („su klasiokais įdomiau nei vienam“). 

Pedagogų nuomone, pagrindiniai muziejų lankytojai yra moksleiviai su mokytojais 

(„labiausiai dţiaugiasi mokytojai ir vaikai. Pati vaţiuoji ir vaikus veţi“). Mokytojai mano, kad, 

jei muziejai yra arčiau mokymo įstaigos, tuomet juose yra lankomasi daţniau. Dauguma 

pedagogų teigė, kad Lietuvos muziejuose daţniausiai lankosi tik su mokiniais (turintys 

auklėjamąją klasę vidutiniškai 2-3 kartus per metus, dalykininkai rečiau), bet atostogų metu, 

jei turi galimybę, nepraleidţia progos aplankyti muziejų uţsienyje („kai eini su klase jau 

kelintą kartą [į tą patį muziejų], tai man pačiai jau ne [nebesinori vienai ten eiti], bet 

uţsienyje – tai visada, nebūtinai su grupe, mes kartais ir be grupės keliaujam“, „aš, ţinokit, 

Katedros poţemiuose irgi buvau pirmą kartą. Klausimas, ar be vaikų [moksleivių] būčiau 

nuvaţiavus“). Kai kurie pedagogai paminėjo, kad vaţiuodami į ekskursiją su mokiniais 

stengiasi lankyti tuos muziejus, kuriuose jau yra buvę („ir jeigu vieną klasę veţiau į tą 

muziejų, ir jis ir jiems, ir man patiko, tai bijau bandyti naujų [muziejų]. Ir kitą klasę turėdama 

veţu ten pat“). 

Diskusijų dalyvių buvo prašoma išvardinti konkrečius muziejus, kuriuose jiems teko 

lankytis.  

Mokinių paminėti muziejai: Mokytojų paminėti muziejai: 

Nacionalinė dailės galerija, IX fortas, 
Taikomosios dailės muziejus, Pinigų muziejus, 
Arklio muziejus, Gintaro muziejus, Trakų pilies 
muziejus, Povandeninių laivų muziejus, 
Klaipėdos laikrodţių muziejus, Jūrų muziejus, 
Laivų muziejus, M.K. Čiurlionio muziejus, Karo 
muziejus ir kt. 

M. Valančiaus muziejus, Ţemaitės muziejus, 
Baubliai, Karo muziejus, T. Ivanausko muziejus, 
TV bokštas, Geleţinkelio muziejus, Pakruojo 
dvaro sodyba, Genocido muziejus, Malburgo 
pilis, Arklio muziejus, Pinigų muziejus, 
Arkikatedros poţemiai, Ch. Frenkelio vila, 
Gruzdţių muziejus, Energetikos muziejus, 
Miškinių muziejus, Alkos muziejus ir kt. 
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Kalbėdami apie lankymosi muziejuose prieţastis mokiniai sakė, kad jiems tai yra 

įdomu, kad jie suţino kaţką naujo, kad muziejuose lankosi, nes išvykas į juos organizuoja 

mokykla. Pedagogai teigė, kad apsilankymai muziejuose, ypač jeigu juose dar dalyvaujama 

edukacinėje programoje, moksleiviams skiepija pagarbą amatui, ţmonėms ir pan. („ne tik 

ţinios, bet ir tas vertybinis matmuo – pagarba duonai, pagarba paprastam darbo ţmogui, 

ţvakių liejikams“). Mokytojai pateikė daugiau prieţasčių, kodėl jie lankosi muziejuose: 

- įprotis, tradicija („mus taip uţaugino“, „aš nuo vaikystės su tėvais visada muziejuose 

būdavau“, „o su mokytojais pas mus irgi yra tradicijos, tos visokios edukacinės 

kelionės: sūrio keliai, alaus keliai, vyno keliai...“); 

- dėl įdomumo („palyginti įdomu. Ir Lietuvos vaikams papasakoti. Visada rugsėjo 1-

ąją susitinki, tai pirmas auklėtinių klausimas būna: „Kur šiemet buvot?““); 

- dėl tam tikrų stereotipinių nuostatų („dabar nuvaţiuok į Paryţių ir nenuneik į Luvrą. 

Arba nuvaţiuok į Peterburgą ir nenueik į Ermitaţą“, „nes gėda ten neuţeiti... visi 

matė, o aš dar ne, tai reikia uţeiti“); 

- pomėgis („muziejus – tai istorija, praeitis, man patinka knaisiotis po tai, kas buvo“); 

- dėl bendro išprusimo („turiu ţinoti, kas ten yra. Įdomūs ir eksponatai. Pagalvoju, 

kokia to paveikslo istorija, kokiu būdu jis čia pakliuvo“); 

- pareiga/ darbas („su mokiniais – pagal temas vaţiuojam“); 

- ekskursijų metu, siekiant geriau paţinti lankomą šalį („muziejus gali [padėti] 

susidaryti įspūdį [apie šalį] – daug visko vienoje vietoje“, „muziejai – ten yra sukaupta 

to, ko tu... Viso pasaulio vis tiek neaplankysi, o čia gali pamatyti“). 

Moksleivių dėmesį muziejuose patraukia eksponatai („įdomūs, originalūs 

eksponatai“, „Gintaro muziejuje suţinojau, kad labai didţiulius gintaro gabalus išmesdavo 

jūra“), parodos („Dailės muziejus: gera paroda – Vasiljevo kolekcija“), pati muziejaus 

aplinka. Moksleivių teigimu, svarbu, kad muziejai, priimdami jaunesnius lankytojus, tam 

pasiruoštų ir turėtų gidus, kurie sugebėtų sudominti jaunus ţmones („būna neįdomu, 
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nuobodūs pasakojimai nepritaikyti jaunimui, o pritaikyti daugiau vyresniems, pateikiama per 

daug datų“). 

Moksleiviams nepatinka, kai muziejuose: 

- informacija pateikiama neįdomiai, nepatraukliai („kai pasakoja, kad įtrauktų 

legendą, mitą, būtų įdomiau“, „per daug datų“); 

- nuobodi muziejaus aplinka („tik sienos, pvz., IX forte - smėlis“). 

Mokytojai, kalbėdami apie trūkumus ir problemas, kylančias organizuojant išvykas į 

muziejus, minėjo, kad dalį dabartinių moksleivių yra gana sudėtinga sudominti muziejais 

(„vaikai sumaterialėję, jų pagrindinis muziejus – „Akropolis“, „net iš uţsienio vaikai nori 

„Akropolio“ ir vandens parko“). Be to, patys muziejai ne visada yra įdomūs ir pritaikyti 

vaikams. Kartais (ypač mokslo metų pabaigoje) muziejuose būna per dideli lankytojų srautai 

(„kartais net 30 autobusų per dieną“) 

Kaip pavyzdį objektų, kur vaikams buvo įdomu, įspūdinga ir kur jie norėtų sugrįţti, 

pedagogai nurodė Malburgo pilį („Malburge susiţavėjo kryţiuočių pilimi, nori grįţti su 

tėvais“), Šiaurės Amerikos indėnų stovyklavietę "Vinetu Kaimas”, Marijampolės centrinės 

bibliotekos interaktyvias pamokas (“Marijampolėj yra gi tas centras informacinis, kur galima 

tvarkyti, dėlioti. Tie vaikai išbando, sujungia. Iš tikrųjų, labai smagu. Bent jau mes buvom 

nuvaţiavę su septintokais, tai jie ten 3 valandas išbuvo. Ir: „Jau?“, - sako [kai reikėjo 

išvaţiuoti]”), Grūto parką (“Grūto parke [pabuvę] norėjo paskui grįţti į Vilnių, ţiūrėti, kur buvo 

Vilniuje tie buvę paminklai”), Europos parką (“vaikams labai smagu į tokį muziejų patekti, 

nes čia yra kaip galerija, kaip muziejus. Vaikai gali eksponatus paliesti… Yra tokių 

eksponatų, į kuriuos gali įlipti, įbėgti, išbėgti ir t.t.”). 

Dalyviai pabrėţė, kad kartais muziejai privilioja muziejininkų sugebėjimais patraukliai 

pristatyti ekspoziciją ir pateikti apie eksponatus ir muziejų įdomią informaciją (“yra toks 

objektas kaip Molėtų observatorija – nėra ten kur daug vaikščioti, bet vien tai, kaip pristato 

tie muziejininkai, tai kelias valandas klausai ir akys išplėstos”). 

Pedagogai diskutavo, kad svarbu moksleivius paruošti išvykai į muziejus iš anksto: 

atitinkamai informuoti (“pedagogas nukreipia prieš ekskursiją, vaikai turi to norėti, mokytojas 
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turi pateikti [informaciją apie ekskursiją] entuziastingai”), sugalvoti uţduotis ir pan. 

Pedagogo funkcija muziejuje priklauso nuo muziejaus darbuotojų, neretai pedagogai atlieka 

tik lydinčio asmens funkcijas (“[pedagogo funkcija] - tramdymas, jei neįdomus gidas”, 

“mokytojas turi būti organizatorius, o paskui tik stebėti procesą”, “auklėtojas būna nuošaly, 

darbuotojai prašo palikti [mokinius] vienus”). 

Pedagogų buvo prašoma palyginti Lietuvos ir uţsienio muziejus. Dalyviai minėjo, kad 

Lietuvos muziejai yra įdomūs ir vaikams, ir suaugusiems („Buvom čia Vilniuje Pinigų 

muziejuje, po Katedros poţemius vaikščiojom, tai jie [mokiniai] buvo suţavėti“), jie turtingi 

savo muziejiniais eksponatais, ypač baţnytinio paveldo, etnokultūros, tautinės tapatybės 

(pvz., Rumšiškės). 

Vienoje grupėje dalis pedagogų pabrėţė, kad Lietuvos muziejai keičiasi į gerąją pusę 

lyginant su ankstesniais laikais: yra diegiamos šiuolaikinės technologijos, informacija apie 

eksponatus pateikiama keliomis kalbomis, patys muziejai tampa interaktyvesni („jie tampa 

tokiais gyvesniais, ne tokiais, kad atėjai – pasiţiūrėjai į kairę, į dešinę, ir nieko - nelieskit, ir 

nieko negalima... Muziejai tampa gyvesni, šiltesni“).Vienas dalyvis kaip gero muziejaus 

pavyzdį pateikė Pinigų muziejų, kur po ekskursijos galima pasitikrinti savo ţinias, t.y. kas 

išliko atmintyje po apsilankymo („yra ir pasitikrinimas po visko, vaikas eina prie kompiuterio 

ir atsako [į klausimus]“), taip pat daţnai kaip pavyzdinis buvo minimas Arklio muziejus 

(„galima į karietas vaikams įlipti, paţiūrėti, kas įdomaus“). Buvo paminėta, kad muziejų 

lankymą pagyvina šiam darbui pasišventę ţmonės („yra ţmonių, kurie muziejui yra tikrai 

labai atsidavę, fanatikai“). 

Mokytojai, lygindami Lietuvos ir uţsienio muziejus, išsakė šias kritiškas pastabas: 

- kai kuriems Lietuvos gidams trūksta profesionalumo ir mokėjimo dirbti su mokiniais 

(„buvo dvi gidės. Tai viena gidė nepatiko: vaikai šmirinėja, o ji bumba, į vaikus 

neţiūri. O šalia matėm – uţsieniečių gidė, kaip ji dirbo su jais! Nuoširdumo trūko 

[lietuvių gidei]“, „vaikai ypač jaučia nuoširdumą ir fanatizmą“); 

- Lietuvos muziejai, juose pateikiama informacija, gidų darbas ne visuomet yra 

pritaikytas skirtingoms lankytojų amţiaus grupėms. Tiesa, pora dalyvių vienoje 
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mokytojų grupėje nurodė, kad uţsienyje kartais su vaikais bendraujama per daug 

suprimityvintai („dėdė Mikelandţelas“); 

- Lietuvos muziejuose trūksta betarpiško lankytojo įtraukimo, t.y. galimybės 

eksponatus liesti, uosti ir pan. („kvapai povandeniniuose laivuose – jūreivio kojinių, 

oro ir pan.“, „nuvaţiuoji į Helsinkio muziejų, kur vaikai gali pačiupinėti viską: vėjo 

greitį, nesvarumo būklę... ne vien eksponatai uţ stiklo“, „Buvo kelionė: į M. 

Valančiaus, Ţemaitės, Baublių muziejus. Klausiau vaikų, kas paliko įspūdį. Bet 

vaikams paliko įspūdį beţdţionė gyva ten“); 

- kai kuriuose Lietuvos muziejuose galėtų būti pateikiama daugiau ir įvairesnės 

informacijos („filmas, pavyzdţiui, apie dailininko gyvenimą“); 

- Lietuvoje trūksta specializuotų muziejų, pvz., interaktyvaus medicinos mokslų 

muziejaus, interaktyvaus su technika ir naujovėm susijusio muziejaus. („Trūksta 

muziejų fizikams ir matematikams“, „yra Geleţinkelio muziejus, Technikos muziejus, 

bet jie nedideli ir nesukoncentruoti“, „Mes neturim sporto muziejaus“); 

- Lietuvoje trūksta vieningo muziejų informacijos centro („... kad būtų muziejų 

informacijos centras. Ir programą [galėtų] sudaryti jungtinę, apjungti [kelis 

muziejus]“); 

- Lietuvos muziejams trūksta lėšų: funkcionavimui („šiaip muziejui iš tikrųjų pinigų 

reikia visoms technologijoms diegti, netgi yra tokių dalykų, kad nėra priešgaisrinės 

apsaugos“), eksponatams („turistai skundţiasi dėl Trakų muziejaus, ten, jei uţeini į tą 

pusę, kur kunigas gyveno, ten visai nėra eksponatų. Ir ten turi šokti, dainuoti, kad 

turistams būtų įdomu“), palankių sąlygų darbuotojams sudarymui („darbuotuojams 

sąlygos prastos... [vadovybė] sako: „Nenori - nedirbk“. Kaţkaip į ţmogų nelabai ţiūri. 

Reiktų daugiau lėšų skirti mūsų muziejams“); 

 

Moksleivių ir pedagogų buvo prašoma įsivaizduoti savo svajonių muziejų, kurį jie 

įkurtų, jeigu jų neribotų jokie finansiniai sunkumai. Moksleiviai pasakojo: 
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„Kad įeitum kaip į akvariumą, povandeninis miestas, akvariumas mėlynai šviečia“. 

„Batų muziejus, šimtmečio drabuţiai“. 

„Senovinių gyvūnų muziejus, iškasenos, akvariumai“. 

Mokytojai apie savo kuriamą muziejų kalbėjo:  

„Dirbtinai nekurčiau nieko, viskas turi atsirasti natūraliai“. 

„Dar nesugalvojau, bet, jei turėčiau daug pinigų, pirmiausia paremčiau tuos muziejus, 
kurie yra... Tuos senus muziejus galima atgaivinti ir padaryti labai įdomius“. 

„Kaimo amatų – sukurti visą miestelį“. 

„Skyrius muziejuje apie keistuolius ţmones“. 

„Pasaulio muzikantų muziejus“. 

„Gal ţymių ţmonių keistenybių parodyti – kad visi mes esam „keisti““. 

„Senų prietaisų, kurie dabar nenaudojami – atvaţiuoti pas mokinius, vaţiuoti rinkti iš 
vaikų, tėvų, kad veiktų“. 

„Padaryčiau muziejų pačių vaikų sukurtų darbų. Ir būtų iš tikrųjų nerealių“. 
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3.3.2.  Edukacinių programų vertinimas 

 

Mokytojai pasakojo, kad organizuodami ekskursijas jie stengiasi į išvyką imti 

panašaus amţiaus mokinius („bent jau aš asmeniškai stengiuosi neimti penktokų ir 

dešimtokų, nes vaikų interesai muziejuose iš tiesų yra labai skirtingi“). Pedagogų teigimu, 

kai organizuojamos paţintinės išvykos su mokiniais, paprastai yra įtraukiami keli objektai, iš 

kurių 1-2 yra muziejų edukacinės programos („visada su edukacija. Vaikai turi išmokti... 

Mūsų darbas nukreipti, kad ta edukacija veiktų“), o 1 gali būti ir šiaip pramoginis objektas, 

pvz., vandens parkas ar tiesiog prekybos centras, pvz., “Akropolis” (“jei eini į muziejų, turėtų 

paskui dar kaţkokia pramoga būti: “O po to vaţiuosim pabaigai uţsibaigti į “Labas” pramogų 

parką. Gerai. Ekskursija suplanuota”, “turi būti 3 punktai – muziejus, parkas, 

pasisėdėjimas”).  

Moksleiviai sakė, kad edukacines programas parenka: 

- mokiniai („siūlo patys mokiniai, daugiausia merginos“, „duodu 2 ar 3 variantus, 

darom balsavimą, aišku, atsiranda, kas nenori ir nevaţiuoja, imam iš kitų klasių“); 

- tėvai („aktyvūs tėvai, kurie ieško ir siūlo auklėtojai“); 

- mokytojai („pasiūlo auklėtoja galimus variantus ir klasė balsuoja“, „geografijos 

mokytojas pats siūlo, pavyzdţiui, kareivių mini muziejų“, „fizikos [mokytojas] pasiūlo į 

astronomijos muziejų“). 

Mokytojai teigė, kad vyresnių klasių mokiniai daţnai siūlo („aš klausiu vaikų – jie 

siūlo: berniukai, kur ginklai, sportas, mergaitės - prie ramesnių dalykų. Po to prasideda 

ginčai, reikia lyderio, jie siūlo, derinamės, ieškome kompromisų“), kokiose edukacinėse 

programose jie turėtų dalyvauti, tačiau jų tėvai sprendimo procese nedalyvauja. Pedagogai 

informacijos apie edukacines programas taip pat gauna: 

- internete („ieškom informacijos, ar įdomu“); 
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- iš pačių muziejų („siunčia kartais informaciją į mokyklą, būna“, „elektroniniu paštu ar 

kokį buklečiuką“, „jie tikrai bando į mokyklas eiti, jie turi ir kitų būrelių, ne mokyklai 

priklausančių“); 

- turizmo informacijos centrų („informacijos centrai rajone irgi platina“); 

- kelionių agentūrų („be to, kelionių agentūros suinteresuotos. Atneša iš kelionių 

agentūrų“); 

- iš kolegų („patikrini, pasiklausi atsiliepimų, pasiskambini“, „kitą kartą net koleges 

perspėji, ţiūrėk, kad nebūtų tas [gidas]“); 

- mokinių („vaikai kartais pasako“); 

- asmeninės patirties („aš prieš tai nueinu paţiūrėti, jeigu netoli. Įsitikinti“). 

Pedagogai neretai prieš dalyvavimą edukacinėse programose paskiria mokiniams 

tam tikras uţduotis („kai veţu į edukaciją, duodu uţduotį, susiskirstom į grupes: čia 

suvalkiečiai, čia ţemaičiai. Jie patys dirba, aprašo trobas ar pan. Su nuotraukom, brėţiniais, 

gauna paţymius“, „uţduotis – surasti 7 objektus, nufotografuoti“). Kalbinami apie tai, kiek 

vidutiniškai turėtų trukti edukacinė programa moksleiviams, mokytojai minėjo 45 minutes 

(„kaip ir klasėj – ilgiau jie neišlaiko jau, pradeda blaškytis. Gali kaţkiek prasitęsti, bet geriau 

tegul daro trumpiau. Maţiukams uţtenka gal net 30 minučių“), tačiau jie taip pat pritarė, kad 

trukmė turi priklausyti ir nuo edukacinės programos įdomumo („Marijampolėj kai buvom, tai 

ir 3 valandos buvo maţai… Net išsigandę [vaikai buvo], kad jau namo vaţiuosim“). 

Kalbėdami apie muziejus, kuriuose teko dalyvauti edukacinėse programose, 

moksleiviai minėjo:  

- Arklio muziejų („kepti Anykščiuose duoną, skanu buvo“, „margučių daţymas, ţvakių 

liejimas, dabar yra nauja programa - partizanai ir audimas“); 

- Dailės muziejų („darėme lankstinukus grafiti formatu“); 

- Taikomosios dailės muziejų („su klase išleidome savo albumą, pasirenki suknelę, ją 

nupieši, kuriais metais taip buvo rengiamasi“); 
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- Nacionalinę dailės galeriją („po visos apţvalgos buvo [duotos] įvairios medţiagos ir 

daţai, patys darėme kosmoso šalmus“); 

- Pinigų muziejų („svėrėme, kiek sveria auksas, platina“, „banknotus darėm“); 

- Rumšiškių muziejų („malėme miltus, kepėme bandeles“); 

- Gyvosios archeologijos dienos Sudeikiuose („pagoniški ţiedai, lankai, šarvai, daug 

[pasakojama] apie ţoleles, daug archeologijos“) ir kt. 

Tiek pedagogai, tiek moksleiviai teigė, kad mokiniams edukacinės programos 

paprastai patinka („jie savaitę laiko ar ilgiau gyvena ta programa, aptarinėja. Kai 

penktadienį iš Pinigų muziejaus grįţau, tai pirmadienį jie visi atėjo tuos pinigėlius ant 

grandinėlių susikabinę, ir vaikščiojo visi septintokai su pakabukais vienodais“), jeigu:  

- uţsiimama bendra veikla („kaţką kartu veikti“, „rodė, kaip supo Jonuko lopšį – ir 

supo [mokiniai], kitas malkas nešė, vaikų įtraukimas į bendrą veiklą“, „grupėje dirba 

ne vienas. Namuose - ką – tas pats puodas, ta pati lėkštė, ta pati mama, ta pati 

virtuvė, ir dar – niekas nemato. O čia galima ir pasikonsultuoti, ir į draugą pasiţiūrėti, 

ir draugui pasiūlyti“); 

- suţinoma kaţkas naujo, įdomaus („Sudeikiuose daug apie pagonybę suţinojom“, 

„gido turbūt trūko, čia gido problema buvo. Nes vaikams buvo įdomu – jie išbandė 

tuos telefonus, per skirtingus pastatus jie susišnekėjo, kalbėjo su tomis racijomis, 

jiems tos veiklos kaip ir buvo, bet pateikimas sausas: faktai, faktai, datos, datos“); 

- muziejus yra interaktyvus („vaţiuojam į tą muziejaus gryčią, kur ateina partizanai. 

Vaikai jaučia tų laikų dvasią“, „Tai čia ir istorija, ir galų gale rankos dirba, akys mato. 

Daug emocijų, betarpiškas [patyrimas] gaunasi. Jau jis vieną kartą pabandęs [sako]: 

va, aš jau ţinau. O jeigu praeini pro muziejų – buvau, bet daugiau nieko neatsimenu 

[jei jame lankėsi be edukacijos]“); 

- yra patraukli muziejaus aplinka, interjeras („Klaipėdos laikrodţių muziejuje patiko, 

kad kiekvienam kambary skirtinga epocha, nuo Baroko iki Naujųjų laikų, Renesanso 

laikrodţiai“); 
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- muziejuje yra daug erdvės („patrauklesnės erdvės reikia – ne tik iš autobuso į 

pastatą ir atgal. Rumšiškės geros tuo, kad yra erdvė“). 

Kalbėdami apie edukacines programas, diskusijų dalyviai kritikavo kai kurių muziejų: 

- aplinką („nepatiko Klaipėdos laikrodţių muziejaus pats pastatas, išorė. Medinis 

niūrus pastatas“, „Pinigų muziejaus interjeras nepatiko“); 

- edukacinės programos trukmę („pinigų muziejuje buvo labai daug ţmonių, 

organizacinės problemos, viskas labai greitai, per maţai laiko [buvo skirta]“, „Dailės 

muziejuje nepatiko, kad labai maţai laiko [skyrė]“); 

- informacijos pateikimą („Trakų pilyje – ginklų paroda, kad buvome tik vienoje salėje, 

kad vienas ţmogus tik pasakojo, nebuvo įdomu“, „yra tokių gidų, kurie prieš vaikus 

nori parodyti, kiek jie daug ţino. Jau buvo, net aš pati pavargau [nuo informacijos 

gausos], o jau tiems vaikams, o ypač paaugliams... Reikia, kad atsiţvelgtų į amţiaus 

grupes“); 

- edukacinių programų komercializaciją („patys muziejininkai sako, kad 

komercializuotos tos programos yra, per daug komercijos, negali gilintis tada į savo 

sritį“); 

- vedančiųjų darbą („Kaune nesuţavėta likau. Su antrokais [klausėmės] kaip kariavo 

lietuviai – pasakojo gidas ir vaikus tildė. Ir mums įtampa, grasino išvaryti, o kita grupė 

gavo uţduotis ir buvo įdomu“). 

Visose grupėse buvo paminėta, kad niekuomet nebūna taip, kad siūloma edukacinė 

programa patrauktų visus moksleivius („Suorganizuoju [dalyvavimą edukacinėje 

programoje] pats, bet pačiam kepti duoną man... man nepatinka minkyti, tik ţiūrėti 

[patinka]“). 

Moksleiviai ir mokytojai, diskutuodami apie tai, kaip pritraukti daugiau moksleivių į 

edukacines programas, minėjo: 

- svarbu mokinius įtraukti į veiklą, leisti kuo daugiau išbandyti patiems ir sukurti kuo 

autentiškesnę aplinką („Kauno medicinos muziejus nieko neleidţia liesti, pavyzdţiui, 
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[galėtų] leisti pagaminti tabletę ar kokį tirpalą“, „Karo muziejuje duotų neveikiančių 

minų pakrapštyti“, „suteikti mistiškumo [IX forte]“, garsais pagąsdinti [IX forte]); 

- visi norintys mokiniai turėtų būti įtraukti į veiklą (tai gali būti skirtingos veiklos) vienu 

metu, kad nebūtų nuobodţiaujančių ir laukiančių savo eilės („autobuse virš 40 vietų, 

vieni dirba, kiti ţiūri“, „molio lipdymas, ţvakių liejimas – nelabai, nes neuţėmė visų 

vaikų, jie šurmuliavo, priţiūrėti reikėjo“); 

- mokiniai turėtų parsiveţti prisiminimą apie dalyvavimą edukacinėje programoje 

(„atsiveţa molinuką ar duonos gabalėlį“, „mes sviestą mušėm... valgėm paskui tą 

sviestą, paskui to sviesto į indelius prisidėjo vienkartinius, autobuse veţėsi namo 

paragauti“). 

Viena mokytoja pastebėjo, kad mokiniai mieliau vaţiuoja į ekskursijas, kai jiems nėra 

akcentuojama, kad teks dalyvauti „edukacinėje programoje“, o ekskursijos programa 

pristatoma paprasčiau („neakcentuoju edukacinės programos, [sakau]- vaţiuojam 

pasiţmonėti“). 

Pedagogų teigimu, jeigu muziejininkai sugeba įtraukti moksleivius į kokią nors veiklą 

ir jų vedama edukacinė programa nėra vien tik „sausas“ pasakojimas ir faktų dėstymas, 

tuomet jų darbu lieka patenkinti ir mokytojai, ir mokiniai („Buvom Taikomosios dailės 

muziejuje. Gidas papasakojo, paskui ir vaikai, ir mokytojai piešė, vaikams tas įdomu. 

[Mokytojas] kaip dalyvis dalyvauja“). Kai kurie pedagogai teigė, kad labai svarbi vedančiojo 

edukacinę programą asmenybė. Jei šį darbą atlieka tam pasišventęs ţmogus (nebūtinai 

muziejaus darbuotojas), tuomet ir mokinių susidomėjimas būna didesnis („jei veda 

menininkas, kur jo sritis, ar muziejaus darbuotojas, kuris išmokęs [pasakojimą], tai 

menininkas veda geriau“, „veda [Alkos muziejuje] Telšiuose ţinomi ţmonės. Ten [muziejuje] 

ir parašyta, kad uţsiėmimą ves tas ir tas. Aš net nustebau. Jie yra turbūt vaikų pasiilgę, kai 

jie [vaikai] pradeda šurmuliuoti, galvoju jau mums [mokytojams] tos kantrybės maţiau, o 

menininkams jos uţtenka“). 

Dalyviai sutiko, kad specialus edukatoriaus etatas ar muziejininko pedagoginis – 

psichologinis pasiruošimas būtų privalumas, nes tuomet šie darbuotojai ţinotų, kaip pateikti 

edukacines programas įvairaus amţiaus lankytojams („diplomas nėra būtinas, bet 
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psichologinių ţinių su vaikais pagal amţių [reiktų] – turi šnekėti pagal jų lygį, sudominti, o 

paskui įterpti ir sudėtingesnių dalykų“). Tačiau specialus pasiruošimas, dalyvių nuomone, 

vis dėlto neuţtikrintų, kad kiekvienas muziejininkas taps geru edukatoriumi („Ne kiekvienas 

gali būti geru pedagogu baigęs pedagogiką“). 

Pedagogai diskusijų metu pasakojo, kad glaudţiau bendradarbiauja su muziejais, 

kurie yra šalia švietimo įstaigos, („mes [mokykla] einam aplinką valyti prie muziejaus. 

Muziejus kviečiasi“, „Mokykla pati kreipiasi... kaip galima sudėlioti programą, ką pasiūlyti“), 

bet jeigu muziejaus šalia nėra, tuomet nėra ir bendradarbiavimo („ne su visom mokyklom 

bendrauja – kaimo mokyklos apleidţiamos“, „nebendradarbiaujam, neturim arti muziejaus, 

keičiam muziejus... Nesilankom ten pat“). Dar viena nurodyta reto bendradarbiavimo 

prieţastis – laiko sąnaudos ir organizacinės problemos (kartais dėl pačių mokyklų 

administracinių nurodymų: „mokyklos administracijos poţiūris – pyksta kiti, iš kurių pamokų 

išeini, reikia leidimų“), su kuriomis susiduriama išsivedant mokinius iš mokyklos pamokų 

metu („daug laiko reikia – pusės dienos“). Buvo pateikti šie pasiūlymai sklandesniam 

mokyklų ir muziejų bendradarbiavimui: 

- aiškintis mokyklos poreikius („[Paklausti], ko reikia“); 

- ruošti muziejininkų susitikimus su vaikais mokykloje („galėtų muziejai atvaţiuoti, 

pristatyti vaikams programas, kviesti. Vaikams būtų intriga“); 

- gerinti Ugdymo plėtotės centro veiklą („buvęs profesinio rengimo centras į ugdymo 

centrą pasikeitė ir atsirado tokia problema, kad anksčiau šitas pedagogų centras 

daugiau dirbo su muziejais ir nuleisdavo jiems [muziejams], ką reikia, kaip reikia, ir 

darydavo [muziejai]. Dabar atsirado kita problema – jie nedirba [Ugdymo plėtotės 

centras], nedirba su muziejais“); 

- gerinti muziejininkų kvalifikaciją („muziejininkams tokia problema – ir pedagoginių 

ţinių stygius, ir dar kaţkokios pretenzijos buvo mokytojams, tai mes [mokytojai] 

pasiūlėme muziejininkams baigti kursus pedagogų ir psichologų, ir suprasti, kas tas 

vaikas yra, ir kas tas ugdymas yra“); 

- pateikti įvairesnės ir platesnės informacijos apie savo veiklą įvairiais būdais („jeigu, 

pavyzdţiui, eini į muziejų, kur pats nesi buvęs ir tau reikia kaip dalyko mokytojui 
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pasiruošti uţduotis – tai irgi trupučiuką turim sunkumų – būtų daugiau medţiagos, ir 

mes kaţkokias gal įdomesnes uţduotis paruoštume“); 

- skleisti informaciją ir skaitmeninėse laikmenose įvairių renginių metu („daugiausia 

buvo lankstinukų [per Muziejaus dieną]. Šiaip galvojau, gal bus kokių kompaktinių 

diskelių, platesnė ta informacija apie muziejus. Taigi, taip nebuvo“); 

- daugiau muziejų galėtų pateikti platesnę ir įvairesnės formos informaciją internete, 

tame tarpe ir socialiniuose tinkluose („galėtų internete įdėti filmukus, mes vaikams 

pristatytume“, „o dabar sausa medţiaga, trys sakiniai apie programą, viskas“); 

- atsiųsti konkrečius pasiūlymus elektroniniu paštu mokyklai; 

- derinti mokymo procesą su muziejų galimybėmis („patinka integracija – 

produktyvesnio mokymosi klasės muziejuose“); 

- sudaryti palankesnes sąlygas mokytojams be mokinių susipaţinti su muziejais ir jų 

edukacinėmis programomis; 

- aprėpti daugiau sričių viename muziejuje ir kurti kompleksines edukacines 

programas („pora sričių muziejuje: fizika, biologija, dailė, technologijos“, „gerai, kad 

[būtų] platesnėj erdvėj, vienoj vietoj, duona, ţvakės vienoj erdvėj. Ir kelionė pati būtų 

pigesnė“); 

- atnaujinti ir plėsti edukacinių programų pasirinkimą tame pačiame muziejuje („tos 

pačios programos, gėda jau vaiką vesti“, „Molėtuose gamta fantastiška. Galima kurti 

programas biologijos mokytojams, naktį – fizikams, astronomams, bet jie, 

muziejininkai, nenori priimti vaikų naktį. Ten galima ir literatūros [programas] daryti“); 

- skatinti edukacinių programų tęstinumą („edukacinė programa trunka vienos 

išvykos metu“, „vaikai norėtų tam pačiam muziejuj kitaip“); 

- kurti mokiniams įdomias edukacines programas („mus nuveţė į Miškinių muziejų. ... 

Buvo spaudos draudimo laikotarpis kaip tik [ekspozicijoje/ programoje]. Ir ten keli 

ţmonės [vedė edukacinę programą]. Atėjo ir daraktorius apsirengęs, ir tuos vaikus 

vyţom apavė. Ir tiek įsijautė vaikai. Tamsoj prie ţibalinės lempos sėdi: „Ateina 
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ţandarai!“. Tie vaikai slepiasi, kas į spintą, kas po lovą. Atėjo tie keli ţandarai, įmitę 

vyrai, net pats pasijunti tame laikotarpyje“); 

- organizuoti įvairesnius renginius, kurti tradicijas: švęsti įvairias šventes, organizuoti 

moksleivių diskusijas, seminarus, rodyti spektaklius, filmus, organizuoti uţklasinę 

veiklą ir pan.; 

- organizuoti atviras dienas, atviras pamokas muziejuose; 

- Muziejų naktis organizuoti įvairiuose miestuose skirtingomis dienomis („Muziejai 

galėtų susitarti tarpusavy – Vilniuje viena diena, naktis nemokama, paskui – 

Druskininkuose ar dar kaţkur, kad galėtum pasirinkti, uţsirašyti iš anksto į tą 

ekskursiją, kad į tą nemokamą pataikytum“); 

- didinti dailės muziejų patrauklumą („tai tokiuose dailės muziejuose gal ir reikėtų 

daugiau tos edukacijos, kuri būtų įvairesnė, pateikimas gyvesnis tos visos 

medţiagos... Gal gali paţiūrėti į paveikslą per kaţkokią skylutę, jis priartėja ar 

nutolsta. Maţina ar didina“, „kad vaikai pamėgintų išgauti spalvas, derinti tas 

spalvas“); 

- įvesti lankstesnį muziejaus darbuotojų darbo grafiką („Vilniuje – didelis tempas, 

vaikai uţimti. [Kad būtų galima] 18 val. uţsisakyti gidą – kad vaikai spėtų po visų 

savo uţsiėmimų, o išsiprašinėti iš visų pamokų [nereiktų]“); 

- organizuoti „mobilius muziejus“ („Šiauliuose vaţinėjo policijos autobusiukas – ten 

gidai, eksponatai, vaikai šaudo, čiupinėja. Atvaţiuoja prie durų. Per 30 min. – viena 

klasė spėja [apsilankyti]. Visi pilni įspūdţių“); 

- modernizuoti muziejus; 

- rimtai ţiūrėti į savo darbą („Molėtuose naktį – vyrukai nedirbo savo darbo, 

anekdotus pasakojo“ ). 
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3.3.3.  Pamokų muziejuose vertinimas 

 

Diskusijų dalyvių teigimu, muziejuose galėtų vykti beveik visų dalykų pamokos 

(„istorijos pamoka – istorijos muziejuje“, „fizikos pamoka – Molėtų observatorijoje“). 

Pamokas muziejuose galėtų vesti mokytojai, muziejaus darbuotojai („mokykloje pateikiam 

kiekvieną dieną tą patį, kada muziejininkas pasakoja, jis yra profesionalas, aišku, ir ţinių 

daugiau. O be to ir vaikai to ţmogaus daugiau klausosi, negu savo ţmogaus [mokytojo]“), 

ar šiaip ţymūs atitinkamos srities ţmonės. Kalbinami konkrečiai apie atskirą muziejaus 

edukatoriaus etatą, pedagogai manė, kad toks etatas būtų naudingas, tačiau suabejojo, ar 

uţtektų muziejams lėšų tokiam etatui steigti („ar būtų lėšų edukologui, ypač maţuose 

miesteliuose? Čia didesniems muziejams, kur daugiau lankytojų“, „geriau skirtų lėšas kurti 

interaktyviom pamokom“.) 

Pamokų muziejuose privalumai: 

- gaunama ir įsimenama daugiau informacijos („atmosfera – vaikas kitaip reaguos, 

jam labiau įstrigs“, „regimoji, girdimoji [atmintis aktyvuojama] – vaikas įtraukia visus 

pojūčius. Mokyklose mes to negalim“, „net pasiremia tomis ţiniomis visai netikėtose 

situacijose“); 

- geriau suvokiama dėstoma tema („nes, kai pamatai – daro savo poveikį“); 

- muziejininkai pateikia informaciją kitaip, negu mokytojai („aš rodau eksponatą, 

sakykim, drugelį, aš pasakoju apie drugelį, o muziejininkas pasakoja, kaip tas 

drugelis buvo pagautas, kaip jis ten ... Tai yra įdomiau vaikams“); 

- yra galimybė atlikti praktinį darbą; 

- aplinka, daug ekspozicijos, vaizdinės priemonės („čia gyvai, natūralu, mato, girdi, 

čiupinėja. Veikimas, judėjimas kitoks“, „nes mes mokykloje neturim tokių eksponatų, 

ten yra vis dėlto daugiau, mes negalim taip vaizdţiai parodyti šito mokykloje“); 

- susipaţįstama su naujais ţmonėmis; 
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- skatinama giliau domėtis dėstoma tematika („įspūdţiai, poreikis atsiranda 

domėtis“). 

Pamokų muziejuose trūkumai:  

- didesnės laiko sąnaudos („pamoka uţima daugiau laiko“, „papildomas laikas – kol 

nueisi, pareisi“); 

- reikia organizuoti, planuoti kelionę („Tolminkiemyje jau Rusija, vizų reikia“); 

- finansinės išlaidos („ne visi mokiniai turi lėšų, jeigu paremtų, tai būtų gerai“, „mums į 

kraštotyros muziejų – 3 Lt – jei jis [vaikas] jų neturi…“, „dar kelionė – jei tai [muziejus] 

yra kitame mieste. Ir kai vaţiuoji į Vilnių, tas 40 litų – kiek vaikų gali uţ tokią sumą 

vaţiuot?“); 

- ribotas vaikų, kuriuos gali priimti muziejus vienu kartu, skaičius („iki 20-25 vaikų, 

arba dalinam – mokytojas būna du kartus“); 

- trūksta suderinamumo su mokyklos programa („geriau, kad būtų pasiruošę muziejai 

– ţinotų, ko reikia kuriai klasei“, „turi būti orientuoti į mokyklą, ţinoti programas“); 

- ribotas muziejininkų darbo laikas („muziejaus gidą galima uţsisakyti tik iki 17 val., o 

pamokos vyksta iki 14 val., nespėja vaikai“). 

Kalbant apie tai, ar pamokos muziejuose turėtų būti privalomos, moksleiviai nebuvo 

vieningi: vieni teigė, kad jeigu pamokos muziejuose taptų privalomos, jos prarastų savo 

patrauklumą („nebūtų taip įdomu, jeigu privaloma“), kiti - kad tokiu atveju pamokose 

apsilankytų daugiau moksleivių („gerai, kad būtų privaloma, kitus priverstų, kurie nieko 

nenori“). Mokytojų teigimu, lankymaisi muziejuose yra įtraukti į bendrojo lavinimo mokyklų 

programas ir yra skirta 10 dienų, per kurias moksleiviai gali būti uţimami kokia nors veikla 

(įtraukiant muziejų lankymą) uţ mokyklos ribų („iš tų 10 dienų būna teatro diena, muziejų, 

sporto diena. Įvairių veiklų yra“). Pedagogų nuomone, iš vienos pusės konkrečios dienos tik 

muziejų lankymams būtų gerai, tačiau iš kitos pusės sukeltų ir tam tikrų problemų, pvz., 

finansinių („jei tai būtų privaloma, tai tada turi būti muziejai nemokami“). 
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Kad muziejuje pamoką būtų galima pavadinti idealia, ji turi atitikti šiuos moksleivių 

pageidavimus: 

- įtraukta praktinė veikla („chemijos pamoka – aplinka pritaikyta chemijai, pvz., 

medţiagos, ir kad duotų patiems kaţką padaryti“, „turi būti maţiau teorijos, daugiau 

praktikos ir veiksmo“); 

- patraukli muziejaus aplinka; 

- atskira patalpa pamokoms; 

- pateikiama informacija iliustruojama legendomis ir pan. („telekomunikacijos 

muziejus. Teorijos nelabai kas klausosi. Leido liesti, sujunginėti laidus, paskui 

skverelyje pasakojo istoriją, kaip Belas atrado telefoną“); 

- pamokos vedantysis: 

- turėtų būti tos srities mokytojas ar specialistas bei turėti praktinės tos srities 

patirties („kad pasakotų iš savo patirties“); 

- galėtų būti ţymus ţmogus („toks ţmogus, kurį daug kas ţinotų, nes vaikai 

atsimintų, kaip pasakoja koks nors įţymus ţmogus“); 

- pamoką vesti kartu galėtų mokytojas su muziejaus darbuotoju. 
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Apibendrintos išvados (pagal tyrimo uţdavinius) 
 

Muziejų lankytojų „portretas” 

Lietuvos gyventojų apklausos metu paaiškėjo, kad galima išskirti dvi pagrindines 

Lietuvos muziejų lankytojų grupes, kurias sudaro:  

- moksleiviai; 

- vidutinio amţiaus ţmonės, daţniausiai moterys, su aukštuoju išsilavinimu, 

aukštesnių pajamų, didţiųjų miestų gyventojai. 

Abiems grupėms yra būdinga tai, kad jos lankosi muziejuose norėdamos suţinoti 

kaţką naujo, įdomaus, taip pat maloniai praleisti laiką (moksleiviai su draugais, 

bendramoksliais, o suaugusieji muziejų lankytojai – su šeima). Moksleiviai daţnai apsilanko 

muziejuose dėl to, kad išvykas į juos organizuoja mokykla. Moksleiviai Lietuvos muziejuose 

per metus apsilanko kiek daţniau, negu kiti muziejaus lankytojai, dauguma jų ţinojo apie 

muziejų vykdomas edukacines programas (tarp kitų lankytojų ţinančių buvo maţdaug 

pusė). 

Populiariausi Lietuvoje muziejai tarp Lietuvos gyventojų pastaraisiais metais buvo 

Palangos gintaro muziejus ir Jūrų muziejus/ delfinariumas. Šie muziejai daţniausiai lankomi 

atostogų metu. Tuo tarpu moksleiviai daţniau lankėsi Dailės muziejuje, Karo muziejuje, 

Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje. 

Muziejų edukacinės veiklos vertinimas 

Kai kurių pedagogų nuomone, Lietuvos muziejai keičiasi į gerąją pusę lyginant su 

ankstesniais laikais: yra diegiamos šiuolaikinės technologijos, informacija apie eksponatus 

pateikiama keliomis kalbomis, patys muziejai tampa interaktyvesni. 

Tiek pedagogai, tiek moksleiviai teigė, kad mokiniams edukacinės programos 

paprastai patinka, jeigu yra uţsiimama kokia nors veikla, informacija pateikiama įdomiai, 
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suţinoma kaţkas naujo, įdomaus, muziejus yra interaktyvus, yra patraukli muziejaus 

aplinka, interjeras. 

Keli pedagogai grupinių diskusijų metu uţsiminė, kad kartais edukacinių programų 

tikslas būna nukreiptas ne į moksleivių ţinių gilinimą, o į komerciją. 

Visose grupėse buvo paminėta, kad niekuomet nebūna taip, kad siūloma edukacinė 

programa patrauktų visus moksleivius. 

Visuomenės poţiūris į muziejų vykdomus edukacinius projektus ir renginius 

Apie pusė Lietuvos gyventojų ţinojo ar buvo girdėję, kad muziejuose yra 

organizuojamos edukacinės programos, tačiau jose dalyvauti teko tik 15% apklaustųjų, tarp 

kurių didesnę dalį sudarė moksleiviai. Absoliuti dauguma bent kartą dalyvavusių 

edukacinėje programoje teigė, kad dalyvavimas jiems buvo naudingas. Edukacines 

programas respondentai įvertino teigiamai, moksleiviai jas vertindavo geriau, lyginant su 

kitais lankytojais. 

Visuomenės poreikiai ir muziejų edukacinės veiklos prioritetai 

Daţniausiai edukacinių programų dalyviai dalyvavo etnokultūrinėse, istorijos ir dailės 

edukacinėse programose. Moksleivių dalyvavimas etnokultūrinėse programose yra kiek 

ţemesnis, negu bendras Lietuvos vidurkis. Tuo tarpu dalyvavimas istorijos programose yra 

aukštesnis negu vidurkis. Taip pat moksleiviai daugiau negu kiti Lietuvos gyventojai lankosi 

dailės edukacinėse programose. 

Du trečdaliai Lietuvos gyventojų nurodė, kas galėtų juos paskatinti dalyvauti muziejų 

edukacinėse programose. Yra pastebimi tam tikri ypatumai, būdingi moksleivių ir 

suaugusiųjų grupėms. Tarp moksleivių daţniausiai buvo minimas poreikis mokytis ir noras 

atrasti naujų dalykų. Taip pat jiems svarbu galimybė susipaţinti su naujais ţmonėmis, 

susirasti draugų. Juos patrauktų kino filmai, demonstruojami muziejuose, siūlomų 

edukacinių programų tematikų įvairovė. 

Suaugusieji respondentai daţniausiai minėjo, kad juos sudomintų edukacinės 

programos, skirtos visai šeimai. Poreikį tokioms edukacinėms programoms daţniau reiškė 
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30 – 39 m. amţiaus respondentai, kurie daţniau turi mokyklinio amţiaus vaikų. Didelė dalis 

pensininkų išreiškė pageidavimą, kad būtų siūlomos atskiros programos senjorams. 

Didţioji dauguma Lietuvos gyventojų norėtų, kad muziejų lankymas būtų įtrauktas į 

mokyklų bendrojo lavinimo programą. Tokį pageidavimą išreiškė ir didţioji dauguma tyrime 

dalyvavusių muziejaus darbuotojų. 

Muziejaus darbuotojų poreikiai edukacinėje srityje 

Daţniausiai edukacines programas moksleiviams muziejuose veda muziejininkai, 

rečiau edukologai, administracijos darbuotojai, ekskursijų vadovai. Muziejaus darbuotojų 

nuomone, idealiu atveju turėtų būti atvirkščiai, t.y. edukacines programas turėtų daţniau 

vesti edukologai, rečiau muziejininkai. Tuo tarpu atskiras edukologo etatas yra maţumoje 

muziejų, nors dauguma apklaustųjų norėtų, kad toks etatas jų muziejuje būtų. 

Į klausimą, kokios yra 3 svarbiausios kliūtys, iškylančios įgyvendinant edukacines 

programas, dauguma akcentavo finansines problemas. Taip pat buvo nurodoma, kad 

muziejuje nėra edukologo ar muziejaus pedagogo etato, trūksta techninių priemonių. Tik 

nedaugelis nurodė, kad trūksta metodinės literatūros, nėra ryšio tarp muziejaus ir mokyklos, 

trūksta patirties. 

Trys ketvirtadaliai respondentų teigė, kad edukacinių programų finansavimas šiuo 

metu yra nepakankamas. Daţniausiai buvo nurodoma, kad edukacinių programų 

finansavimas turėtų būti padvigubintas. 

Beveik visi respondentai teigė, kad jiems patinka dirbti muziejuje ir vesti edukacines 

programas, tačiau 80% nurodė, kad jų netenkina gaunamas atlyginimas. 

Apie tai, ar muziejuose turėtų būti steigiamas atskiras edukatoriaus ar edukologo 

etatas, buvo diskutuojama ir fokusuotų grupių diskusijose su pedagogais. Pedagogai sutiko, 

kad specialus edukatoriaus etatas ar muziejininko pedagoginis – psichologinis 

pasiruošimas būtų privalumas, nes tuomet šie darbuotojai ţinotų, kaip pateikti edukacines 

programas įvairaus amţiaus lankytojams, tačiau tai neuţtikrintų, kad kiekvienas 

muziejininkas taps geru edukatoriumi. 
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„Idėjų bankas“ muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo formavimui 

Informacijos sklaida: 

Įsteigti vieningą muziejų informacijos ir konsultacijų centrą, kuris teiktų išsamią 

informaciją apie visus Lietuvoje veikiančius muziejus, jų vykdomas edukacines programas. 

Rengti muziejininkų susitikimus su moksleiviais mokyklose, pristatyti jiems 

edukacines programas, aiškintis poreikius. 

Sudaryti palankesnes sąlygas mokytojams be moksleivių susipaţinti su muziejais ir 

jų siūlomomis edukacinėmis programomis. 

Daugiau reklamuotis, įvairesne forma skleisti informaciją apie savo veiklą (pvz., 

socialiniuose tinkluose, dalinti informatyvias skaitmenines laikmenas per tam tikrus 

renginius). 

Skatinti pedagogus prieš išvykas į muziejus paruošti moksleivius: tinkamai 

informuoti, sugalvoti uţduotis ir pan. 

Edukacinių programų tobulinimas: 

Kuriant ir organizuojant edukacines programas vertinti jas per moksleivių suvokimo 

prizmę, atsiţvelgti į tai, kas jiems yra įdomu. 

Kurti jungtines edukacines programas, apjungiančias kelis muziejus. 

Nuolat atnaujinti siūlomų edukacinių programų turinį, plėsti jų pasiūlą, kurti tęstines 

edukacines programas. 

Ieškoti sinonimo ţodţiams „edukacinė programa“, kad būtų šiltesnis, labiau įprastas 

skambesys moksleiviams. 

Muziejų „priartinimas“ prie lankytojų: 

Betarpiškai įtraukti moksleivius, t.y. sudaryti galimybę eksponatus liesti, uosti ir pan. 
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Organizuoti „mobilius muziejus“, pvz., autobuse įrengti ekspoziciją ir ją atveţti į 

mokyklą. 

Sudaryti galimybę moksleiviams parsiveţti prisiminimui apie edukacinę programą 

suvenyrą (geriau, kad jis būtų paties pagamintas). 

Kurti specializuotus muziejus (pvz., fizikos, sporto muziejų). 

Muziejininkų darbo tobulinimas: 

Organizuoti psichologijos – pedagogikos srities mokymus muziejininkams, kad jie 

mokėtų dirbti su skirtingomis mokinių amţiaus grupėmis. 

Organizuoti įvairesnius renginius, kurti tradicijas: švęsti įvairias šventes, organizuoti 

moksleivių diskusijas, seminarus, rodyti spektaklius, filmus, organizuoti uţklasinę veiklą ir 

pan. 

Įvesti lankstesnį muziejaus darbuotojų darbo grafiką, kad būtų galimybė edukacinėje 

veikloje dalyvauti ir vakare. 

Planuoti moksleivių srautus muziejuose, ypač mokslo metų pabaigoje. 

Muziejų lankymo įtraukimas į mokyklų bendrojo lavinimo programas: 

Didţioji dauguma Lietuvos gyventojų reprezentatyvios apklausos metu išsakė 

nuomonę, kad muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo lavinimo 

programas. Tokia nuomonė vyravo visose socialinėse – demografinėse grupėse. Tokią pat 

nuomonę išreiškė ir didţioji dauguma muziejaus darbuotojų telefoninės apklausos metu. 

Grupinių diskusijų metu pedagogai ir moksleiviai teigė, kad per pamokas muziejuose 

moksleiviai gauna ir įsimena daugiau informacijos, geriau suvokia dėstomą temą, gauna 

stimulą giliau domėtis dėstoma tematika, turi galimybę atlikti praktinį darbą, muziejuose yra 

daugiau vaizdinių priemonių. Diskusijų dalyvių teigimu, muziejuose galėtų vykti beveik visų 

dalykų pamokos. Tačiau buvo abejojama, ar tam uţtektų materialinių resursų, ar nekiltų 

organizacinių problemų ir pan. 
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Priedas Nr 1: Fokusuotų grupių dešifravimai 
 

Pedagogų grupės dešifravimas I 

 

Moderatorius: mano vardas…. Šiandien mes kalbėsime apie muziejus, apie jų edukacines 
programas. Prašom prisistatyti. 

 

-Aš esu iš Rokiškio, mano vardas... Hobi - kelionės. Domiuosi viskuo, todėl nepabijojau iš 
Rokiškio atvaţiuot, visgi 200 km į vieną pusę, ir kelias sudėtingas, vingiuotas. 
-Aš iš Vilniaus, lietuvių kalbos mokytoja, mano irgi hobis - keliauti, labai mėgstu keliauti, kur 
tik pasitaiko proga, jei leidţia kišenė, tai visada stengiuos vaţiuot. 
-Iš Anykščių, dėstau istoriją, irgi mėgstu keliauti, domiuosi prancūzų kalba ir knygom. 
-Iš Vilniaus, lenkų kalbos mokytoja. Mano hobi - rodyti miestą, Vilnių, turistams. Aš gidė dar 
prie mokytojo [uţsiėmimo], tai man Vilnius - mano hobi. 
-Aš esu..., atvaţiavau iš Telšių, dirbu mokykloj specialiąja pedagoge, gimnazijoj, gal 
skiriuosi iš visų mūsų gimnazijos mokytojų tuo, kad aš turiu 2 auklėtinių klases, gimnazistų 
klases. Dabar nustebau, kad čia visi keliauja, nes paprastai mano būryje [mokykloje] mes 
tik kelios esam, kurios gyvenam nuo vasaros iki vasaros, nuo kelionių iki kelionių, o čia, 
pasirodo, daugiau tokių yra. Aš galvojau, kad mokytojai niekur jau nebenori keliaut. Reikia 
pasakyt ir kitą hobi - tai yra knygos, ir yra begalinė meilė mano vaikams, ir abipusė meilė 
mūsų yra. Mes gyvenam 5 dienas ir - šeštadienį, sekmadienį - ţinutėm. Ir jie man palinkėjo 
labai gero savaitgalio Vilniuj, muzikos diena … 
-Aš esu...l, atvaţiavau iš Pakruojo rajono, iš maţo miestelio, Pašvitinys toks, iš pagrindinės 
mokyklos. Esu gamtos - geografijos mokytoja. Ir kartu-bibliotekininkė. Aišku, 
bibliotekininkas mėgsta skaityti knygas, na ir šiaip labai mėgstu būti gamtoj, tvarkytis 
aplinkoj savo, pakeliauti kartais.  
-Aš esu..., iš Šalčininkų, dailės mokytoja. Man labai artimas dūšiai yra kultūros paveldas. 
Nesvarbu, kuri tai būtų sritis-ar tai maistas, ar muzika, ar architektūra. 
-Aš esu... iš Šiaulių, dirbu dviejose mokyklose tokiais krizės laikais - viena-pagrindinė 
mokykla, aš istorijos mokytoja, kita - sanatorinė mokykla, kur taisom vaikams stuburus. 
Tokią specifiką turim - gulintys vaikai, po 12 vaikų klasėj, šiaip toks specifinis darbas yra. O 
hobi kaip visų čia tas pats - keliaut ir dar šokti. 
-Esu... iš Alytaus, pagrindinės mokyklos, informacinių technologijų mokytoja. Esu klasės 
auklėtoja, 3 sūnų mama. O hobis - tai namai kol kas. Darbas, namai ir kompiuteris - viskas. 
Kol kas hobiui laiko neturiu. Dar plius auklėtiniai ir mokyklos svetainė, ir visos duomenų 
bazės mokyklos, taip kad laiko sau nelieka. 
-Iš Šiaulių, dėstau dorinį ugdymą. Patinka sau kaţkokius iššūkius išsikelt, nugalėti. To 
laisvo laiko ne tiek daug, bet tai, ką darau, man patinka, smagu, tame matau prasmę. 
 

M.: Ar jūs asmeniškai daţnai lankotės muziejuose? 
 
-Jeigu galimybė yra, tai taip, pvz., nuvaţiavus į bet kokią šalį, tikrai einam į muziejus, pats 
pirmasis ţingsnis - kad aplankyti. Šiaip - vaţiuojam su vaikais. 
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M.: Kiek procentų muziejų su vaikais aplankot, o kiek - asmeniškai, dėl asmeninio 
susidomėjimo? 
 
-Gal būtų kokie 60% ant 40% - vis dėlto su vaikais daugiau. 
-Aš priversta daţnai lankytis, nes vyras - muziejininkas. Anykščiuose, kaip ţinot, muziejų 
tikrai labai daug, ir tas aktyvus gyvenimas, juo labiau, kad priklausau tokiam kraštotyros 
klubui ”Spingsulė”, tai dauguma renginių yra su muziejais, taip kad…Ir šiaip mėgstu 
Lietuvos kitus kraštus, kitus muziejus aplankyt, ar su vaikais, ar su draugėm, ar su šeima 
vaţiuojam. 
 

M.: Jūsų atveju gaunas, kad su mokiniais šiek tiek rečiau negu… 
 
-Gal pas mane vienodai būtų. Nes vaikus priversta veţti, klasės auklėtoja esu, ir jie 
reikalauja. 
-Aš galbūt išskirčiau į kelias grupes. Vienas, kai būnam ne Lietuvoj, uţsieny, tai būna toks 
tempas įjungtas - apibėgti kuo daugiau, pamatyti, susipaţinti. Kitos-būna su suaugusiais-
esu mokyklos mokytojų telkimo grupėje, atsakinga uţ šventes ir edukacines išvykas, pvz., 
mokytojo diena, ar pavasarį irgi kaţkokią veiklą [organizuoti]-ar į Tytuvėnų pusę, ar į 
Kelmės, ar į Anykščių, ar į Panevėţį - išvaţiuojam, turim edukaciją ir mokytojams, kaip ir 
vaikams, labai miela, smagu ten ir pasagą nusikalti, ir sūrį išragauti, ir iš lanko pašaudyti… 
Ir kita [dalis kelionių] - su mokiniais, su auklėtiniais, su papildomu ugdymu…Įvairiai - vasarą 
daugiau pati, o su vaikais - mokslo metais. O su mokytojais - tokiom proginėm dienom 
vaţiuoju. 
-Man labai skiriasi - mano lankymas ir vaikų. Aš su vaikais - labai daug, o pati, galiu pasakyt 
- labai maţai. 
 

M.: Kodėl? Jėgų nelieka? Nebeįdomu pasidaro? 
 
-Įdomu viskas, bet…Vasarą yra kita situacija, vasarą daugiau aš prie jūros vaţiuoju, noriu 
ramiai pabūti, į Juodkrantę visąlaik nuvaţiuoju, į sanatoriją kokią vaţiuoju, ir va taip va… 
 

M.: Poilsiui laiką skiriate? 
 
-Taip, skiriu, ir tikrai mano skiriasi [asmeninis muziejų lankymas ir muziejų lankymas su 
vaikais], labai maţai [pati einu į muziejus], net nesusimąsčiau, kad aš pati nevaikštau į 
muziejus. 
-Aš su vaikais, su mokiniais, daţniausiai einu į muziejų, ir dar su turistinėmis grupėmis. 
Atvaţiuoja ţmonės, ir aš turiu vesti į muziejus. Tai man jau pačiai nebelieka tų muziejų, kur 
aš galiu dar nueiti. Kai nuvaţiuoju kur nors į uţsienį, na, tai ten, ţinoma, į muziejų uţeini. 
Bet čia jau uţtenka man tikrai - per vasarą - su turistais, o per mokslo metus - su vaikais. 
-Aš irgi, kaip sakė, ta pati specifika - su mokiniais - mokslo metais, bet aš einu…Kai eini su 
klase jau kelintą kartą, nebūtinai Šiauliuose, mes ir Lietuvoje pasivaţinėjam, tai man pačiai 
jau - pati - ne. Bet uţsienyje - tai visada, nebūtinai su grupe, mes kartais ir be grupės 
keliaujam. Tai nueinu būtinai, va, tada aš jau skaitau, kad aš pati noriu. O su mokytojais - 
pas mus mokykloje irgi yra tradicijos tos visokios edukacinės kelionės, sūrio keliai, alaus 
keliai, vyno keliai…Sakyčiau, kad taip paskirsčius per visus metus, gal sudėjus tą, kiek aš 
labai noriu ir kiek priversta, ir kiek smagu yra - po 30% yra. 
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M.: Kodėl jūs einat į muziejus - pačios ar su vaikais? Juk jau pamokoj atvargot? 
 
-Įdomu. 
-Smagu. 
-Man įdomu. Uţsieny pamatai - tą kitą kultūrą. Aišku, nelankai gi nuo ryto iki vakaro, 
neišţiūri visų, visos dienos nepaskiri, bet iš tos šalies kaţką tai naujo privalai parsiveţti. 
-Palyginti įdomu. Ir Lietuvos vaikams papasakoti [turi ką]. Visada rugsėjo 1-ąją susitinki, tai 
pirmas auklėtinių klausimas būna - kur šįmet buvot? Ir rugsėjo mėnesį pirmos pamokos ir 
būna - gi nepuoli iškart pamokų aiškinti, naujų temų ir t.t. Bet kalbi, jie gi klausia, jiems 
įdomu, jie domisi, jie patys pasakoja. Pasirodo, kiek daug mokinių vaţiuoja. 
-Na, dabar nuvaţiuok į Paryţių ir nenueik į Luvrą. Arba nuvaţiuok į Peterburgą ir nenueik į 
Ermitaţą. 
 

M.: Muziejus - įvaizdis? 
 
-Antras dalykas - aš nuo vaikystės su tėvais visada visuos muziejuos būnam ir …Dabar aš 
šiandien pamačiau, kad yra Pinigų muziejus Gedimino prospekte. 
-Muziejai - ten yra sukaupta tai, ko tu…Viso pasaulio vis tiek neaplankysi, o čia gali 
pamatyti… 
 

M.: Koncentruotai pamatyti pasaulį. 
 
-Yra tokių muziejų, kad turi aplankyti, jei vaţiuoji į Paryţių ar į Peterburgą, reikia ten [į 
muziejų] uţeiti, nes gėda ten neuţeiti. Ir įdomu, kaip atrodo, paţiūrėti. Visi matė, o aš dar 
ne, na, tai reikia uţeiti. 
 

M.: O dabar pasakykite, kaip jūs vertinate Lietuvos muziejus? Daug matėt, buvot ir Lietuvoj, 
ir uţsieny, turit su kuo palyginti. Kaip jūs juos įvertintumėte, ką galėtumėt apie juos 
pasakyti? Pirma mintis atėjusi - Lietuvos muziejai? 
 
-Lietuva turi savo istoriją. Visai įdomu, ir vaikams įdomu. 
 

M.: Lietuvoj? 
 
-Taip, buvom čia, Vilniuj, Pinigų muziejuj, po Katedros poţemius vaikščiojom, tai buvo jie 
suţavėti. Aš, ţinokit, irgi Katedros poţemiuose buvau pirmą kartą. Klausimas, ar be vaikų 
būčiau nuvaţiavus. 
-Yra tikrai ką paţiūrėti. Su malonumu. 
-Mano kaimynė kaip tik yra muziejininkė, dirba Nacionaliniam muziejuj. Ji grįţta sušalus 
visa, sako, taip ten šalta. Galėtų gi kaţkokį šildymą įjungti. Skurdoki tie muziejai, reiktų 
kaţkaip daugiau lėšų mūsų muziejams. 
 

M.: Skurdoki ta prasme, kad darbuotojams sąlygos prastos? 
 
-Taip, darbuotojams sąlygos prastos, ir, sako, aš jau skundţiuosi tai vadovybei, sako - 
nenori, nedirbk. Kaţkaip į ţmogų nelabai ţiūri. Reiktų daugiau lėšų skirti mūsų muziejams.  

 

M.: O kaip jūs palygintumėte uţsienio ir Lietuvos muziejus?  
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-vyras [muziejininkas] prisakė - tik nieko blogo nesakyk. [visos respondentės juokiasi] 
-aš galiu tik tiek pasakyti, kad, mano nuomone, per pastaruosius metus mūsų, Lietuvos, 
muziejai sparčiai ţengia į gerąją pusę. Ta prasme, jie tampa tokiais gyvesniais, ne tokiais, 
kad - atėjai, paţiūrėjai - “на лево, на право…” ir - nieko nelieskit, ir nieko negalima. O 
dabar:, pvz., tam pačiam Arklio muziejuj, galima į tas karietas, pvz., vaikams įlipti, paţiūrėti, 
kas įdomaus. 
 

M.: Išbandyti… 
 
-Taip, išbandyti, ne tai, kad jau labai ten išbandyti, bet…Muziejai tampa gyvesni, šiltesni 
gal. O dėl sąlygų…Tikrai…Yra ţmonių, kurie muziejui tikrai yra labai atsidavę, yra fanatikų. 
Mūsų [Anykščių] muziejininkė gavo Metų Muziejininkės fanatikės vardą, jie gyvena 
tuo…Muziejai, mano nuomone, eina į gerą pusę, nesakau, kad viskas, bet kiek tenka būti, ir 
turim tikrai mes [Anykščiai] ką parodyti, kuo didţiuojamės.  Ir svarbiausia, kad ţmonės mus 
myli. 
 

M.: Gal galėtumėte tada paminėti, kokiais muziejais Lietuva galėtų didţiuotis? 
 
-Nacionalinis. 
-Jūros muziejus. 
-Kauno zoologijos (T.Ivanausko). 
-Rokiškio. 
-Rumšiškės. 
-Arklio. 
-Europos parkas. 
-Anykščių. 
-Šiauliuose - Ch.Frenkelio vila. Jinai labai daug daro - tenai ir vakarai rengiami, ir dabar kaip 
tik naktys bus [muziejų], ir tos programos - ir edukacinės, ir needukacinės - gali ten ir šiaip 
ateiti, ir filmą paţiūrėti, na, toks naujoviškas. 
-Aš dar norėjau pridurti, kai kalbėjom, kokių norėtųsi tų muziejų, tai visada, kai eini su 
vaikais…Uţsieny, kai eini, kai pats ten būni, stebi daugiau, nes ne visada kalbos niuansų tų 
supranti, ką tau pasakoja. Taigi čia didţiąja dalimi priklauso nuo gido - yra toks objektas 
kaip Molėtų observatorija - nėra ten ką daug vaikščiot, bet vien tai, kaip pristato tie 
muziejininkai, tai kelias valandas klausai ir akys išplėstos. Ir, aišku, ta aktyvi veikla - netoli 
mūsų yra toks kaimas Gruzdţių - nieko kaţko įspūdingo, bet gali kepti bandeles, su 
keramika daryti ar margučius marginti - pati veikla labai ţavi. Ir Energetikos muziejus, kur 
atskiras kambarys įvairių vaikams veiklų. Kai veţi vaikus į muziejų, tai [reakcija tokia]: “Ai, į 
muziejų…O kada [bus] laisvas laikas, ką mes ten pamatysim, leiskit mums šiaip paţinti 
miestą”.  Bet kai jie nueina ir pamato, kad ne vien statiška kaţkas, jie paskui sako: ”O dabar 
į kokį vaţiuosim? Vat į tokį vaţiuosim”. Ir tada galvoji kitąsyk - o tai kokį dabar atrasti? Ir 
ţinau, jei vieną klasę veţiau į tą muziejų, ir jiems, ir man patiko, tai bijau bandyt naujų 
[muziejų], ir kitą klasę turėdama veţu ten pat. Ir kartais galvoju - reikia man pačiai apibėgt 
tuos muziejus, kad galėčiau sakyti: “Nu, fain, man patiko, vaţiuojam”. 
-Aš apie vieną, gal tokį maţai ţinomą Vilkijos muziejų, Juškų brolių, tai ten būtent gido 
asmenybė. Aš turiu tokią klasę, 26 berniukai ir 4 mergaitės. Nevaldomi kartais būdavo, 
paaugliai. Vaţiavau, uţvaţiavom į tą Juškų muziejų ir galvojau - dabar čia tai jie pasiaus, 
bet Artūro Sniečkaus asmenybė - pats gidas - tokia tyla…Jie susėdo. Ir sako: “Nieko, 
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auklėtoja, nesupratom, bet kaip įdomu buvo”. Sako: “Gal tie Juškos, kai pasakojo gidas, o 
gal jie jo giminės buvo?” Taip [įspūdingai] jisai pasakojo. 
 

M.: Pakalbėkim apie materialią muziejų būklę. Yra eksponatai. Uţsieny, jeigu buvote, 
matėte, pasitelkia jie šiuolaikines technologijas. Kaip Lietuvoje - kokie yra Lietuvoje 
eksponatai? Ką galėtumėte pasakyti? 
 
-Net neţinau. Bet jau dabar ir pas mus muziejuose yra ir vertimai, ir galima be gido 
pasiklausyti. Kaţkas tai diegiama. 
-Bent jau kad yra keliomis kalbomis apie vieną ar kitą eksponatą pasiskaityti. Anksčiau 
būdavo… 
 

M.: Čia turit omenyje aprašus prie eksponatų? 
 
-Taip. Jau ir tas gerai. Kai prie objekto atsiranda keliomis kalbomis uţrašai. Tai yra šiokia 
tokia paţanga, nors tokiu būdu, nes…Šiaip muziejui iš tikrųjų pinigų reikia, visom 
technologijom diegti, netgi yra tokių dalykų, kad nėra priešgaisrinės apsaugos, tai vėlgi, kaip 
jau čia paskutiniu metu skambėjo: tai ten dega, tai ten dega. Ir dar kaţkas dega. Tai dėl 
lėšų, aišku [jų trūksta], bet nors minimaliom priemonėm - ir tai galima padaryti. Ţmogus gali 
ateiti ir pamatyti, ir paskaityti. 
-Turistai skundţiasi dėl Trakų muziejaus – ten, jei nueini į tą pusę, kur kunigas gyveno, ten 
visi: “Ai, nėra eksponatų”. Ir ten turi šokti, dainuoti, kad turistams įdomu būtų. Tiek reikia 
kalbėti… Jei gidas geras - tada įdomu, o taip - eina ţmonės - tušti kambariai. Ir nėra ką 
ţiūrėti. Gal tas periodas toks - XV-XVI amţius - gal nedaug liko [eksponatų], ir nėra ką 
rodyti. Bet jau ten tiek reikia pasakoti, kad jau… 
 

M.: Kokių muziejų Lietuvoje trūksta? Apie ką galėtų būti dar muziejus Lietuvoje? 
 
-Etnografija visur yra. 
-Etnografija - pagrindas, vien tik etnografija. 
 

M.: O gal kaţkokių trūksta? Galvojat - būtų smagu parodyt tokį ir tokį, kaţką galbūt matėt 
uţsieny? 
 
-Medicinos [keli respondentai] 
-Medicinos - labai, labai stiprus. Ir ten gali interaktyviai veikti, pasiţiūrėti per padidinamąjį 
stiklą, ir tai yra daug geriau, negu tai, ką ţiūri “Panoramoj” [paroda „The Human Body 
Exhibition“].  
-kad vaikams būtų su technika, su naujovėmis. Koperniko yra Varšuvoje, man atrodo, ir ten 
galima bandyti. 
 

M.: Praktiškai išbandyti? 
 
-Taip, taip. 
-Mes, pvz., turim [Lietuvoj] Marijampolėj. Yra gi tas centras informacinis, kur galima tvarkyti, 
dėlioti. Tie vaikai išbando, sujungia, iš tikrųjų labai smagu, bent jau mes buvom nuvaţiavę 
su 7-tokais, tai jie ten tris valandas [buvo] ir sako: “Jau [viskas]?” O aš jų net nemačiau, 
ţinokit. Mus, mokytojus, tai išvis gidė išsiuntė. Tie darbuotojai sako, čia jums [mokytojams] 
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nėra ką veikti. Tegu vaikai ţaidţia. Jei būna mokytojai aplinkui, tai jie [vaikai] 
neatsipalaiduoja. 
-Gal informacijos maţai - kokių yra. Aš neţinau, ką įvesti net į kompiuterį, nes neţinai, kokių 
muziejų yra. 
-Trūksta informacijos šaltinių apie pačius muziejus ir jų programas. 
 

M.: Apie Marijampolę pirmąkart išgirdau. 
 
-Mes irgi išgirdom iš kitų ţmonių, kurie buvo. Patys vaikai, ţinokit, jie susiţino iš draugų, iš 
kitų mokyklų. Ir jie sako – va, ten buvo įdomu, ten mums leido tą daryti, tą išbandyti, 
vaţiuojam ten. Ir vieną kartą pabuvę tokiam muziejuj, kur yra veiklos, jie jau kitą kartą 
klausia, tai kada į kaţkokį muziejų vaţiuosim, kur ką nors veikti galėsim. 
 

M.: Kokių muziejų Lietuvoje nereiktų? 
 
-Labai priklauso pagal interesus, kam įdomu technika, kam dailė, vaizduojamųjų menų 
[parodos]. 
-Neţinau. 
-Kiekvienas pagal savo galimybes. 
-Nebūtų muziejaus - nebūtų klientų [t.y. nebūtų klientų, nebūtų muziejaus]. 
 

M.: Kaip daţnai jūs lankotės muziejuose būtent su mokiniais? Tarkim, per mokslo metus - 
kiek kartų nuvaţiuojat į muziejus? 
 
-Per mokslo metus - dabar aš klasės neturiu, bet…Mokytojas daugiau su klase dirba, kada 
jisai auklėtojas. Tuomet jis tikrai 2 kartus į metus išvaţiuoja su vaikais. O šiaip, kada tiktai 
dalykininkas - aš esu tiktai dalykininkas dabar - klasės neturiu, tai į metus kartą. Nes čia jau 
yra kita truputėlį specifika – neturi tu to ne tiek kad laiko, bet jau kita organizacija vyksta 
visiškai mokykloje, kad išveţti klasę ar grupę. 
 

M.: Ar tos išvykos būna susijusios su jūsų konkrečiai dalyku? 
 
-Taip, jos tik su dalyku ir yra susiję tada, tik su dalyku, o ne šiaip jau. 
-Kadangi aš klasės neturiu, tai aš esu prisiplakėlė. Nes mokytojai kada vaţiuoja – 15 vaikų 
grupei reikia 1 mokytojo, o kai vaţiuoja 50 vaikų, tai reikia 3 mokytojų. Tai daugiausia lydėti 
tenka man. 
 

M.: Jūs kaip lydintis pedagogas? 
 
-Taip. 
 

M.: Kokiu daţnumu vaţiuojat? 
 
-Dabar – mokslo metų pabaigoj – prasideda visos tos kelionės. Baigiamosios, o kaip dalyko 
mokytoja – kada pasitaiko – mes vaţiuojam į Botanikos sodą, į universiteto muziejų vaikus 
nuveţu. 
 

M.: Į kokius muziejus jūs kaip dalyko mokytoja vaikus veţat? 
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-Daugiausia į Vilniaus. Į Vilnių [miestą] ir į Dailės muziejų. Konkrečiai – Europos parkas – 
vaikams labai smagu į tokį muziejų patekti, todėl, kad čia yra kaip galerija, kaip muziejus. 
Vaikai gali eksponatus paliesti, jie gali…Ten, tarkim, yra tokių eksponatų, į kuriuos gali įlipti, 
gali įbėgti, išbėgti ir t.t. Jiems [vaikams] tokiame muziejuje yra smagu. 
 

M.: Ar daţnai jūs su mokiniais kur nors vaţiuojat? 
 
-Aš pakankamai daţnai. Vienos išvykos metu – 2-3 muziejai. 
 

M.: O kiek tokių išvykų būna per mokslo metus? 
 
-Pradţioj, vidury, gale mokslo metų – 3 – su auklėjamąja klase, paskui kaip lydinti mokytoja 
– atskirai, po to jau su mokytojais – atskirai, klasės valandėlės, kai nereikia kaţkur toliau 
vaţiuoti – tai Šiauliuose nueinam, apţiūrim.  
-Aš daugiau vietoj, bet ne maţiau edukacinėm programom remiuosi, pvz., Kūčių papročiai 
ar pan., tada išvyka į jau didesnį [miestą] – Vilnių ar Kauną, ir mokslo metų gale. Na, apie 3 
kartus. 
-Su klase kokius 2 kartus ir kaip dalyko mokytoja – veţu, pvz., į Anykščius 5-tokus, Arklio 
sodyboje yra edukacinė programa. 
-Gal 2-3 kartus. 2 kartus – po Lietuvos muziejus į kurią nors pusę, tada aplankom 2-3 
muziejus per 1 išvyką, o kaip dalyko mokytoja – man, kaip istorikei, sutampa praktiškai 
[ekskursija su klase yra kartu ir ekskursija istorine tema]. O edukacinės – šalia turim 
Ch.Frenkelio vilą, visai šalia mokyklos, tai mes ten irgi kartais nueinam kokių madų 
paţiūrėt, kartais nusifotografuot – patys apţiūrim paveikslą ir jį nusifotografuojam. “Romos 
laivas” toks buvo… 
 

M.: Kaip suprantu, jei arčiau muziejai, tai nueinate daţniau, jei toliau – tai 2-3 kartus per 
metus. Pakalbėkime. Ponia… uţsiminė apie edukacines programas. Ar daţnai tenka 
dalyvauti edukacinėse muziejų programose? Ir iš tų 2-3 kartų, kaip dauguma einat, kiek 
kartų per metus jūs aplankot edukacines programas? 
 
-3 kartus. 
-3-4 kartus. 
-2 kartus. 
 

M.: Paaiškinkit man – edukacinė programa – aš suprantu, kad jūs vieną kartą nuvaţiavot į 
muziejų ir tuo viskas uţsibaigė, ar jos turi kaţkokį tęstinumą? Pati programa? 
 
-Programa yra teminė. Ir kaip pas mus, tai yra labai daug. 
-Vienai išvykai, sakykim.  
 

M.: Edukacinė programa trunka vienos išvykos metu? 
 
-Taip, jei tai 5-ta klasė, tai paprastai taip ir būna, o su 10-okais – yra partizanų programėlė – 
yra kitaip. Vaţiuojam į tą muziejaus gryčią, kur ateina partizanai, vaikai jaučia tų laikų 
dvasią, o paskui aš jau darau – vaikai eina partizanų takais. Bet čia jau aš pati darau [ne 
muziejus].  
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-Šiauliuose yra puodų lipdymas, pynimas iš vytelių ten visokių, virvelių pynimas – ten gali 
per kelis gabalus paţiūrėti, kaip pirmykštis ţmogus viską darė, su tais pačiais 5–tokais kelis 
kartus sugrįţti ten. Arba – atvirukų gamyba – Kalėdiniai atvirukai, gali būti dar kaţkokie. 
Jeigu vaikams tas patinka. Yra gal kelios tokios programėlės.  
-Aš norėjau…Dar pasakysiu, kaip Dailės muziejus, Paveikslų galerija…Chodkevičių 
rūmuose, tarkim, buvo tokia Pirosmanio paroda, aš su vaikais dalyvavau. Pasakojimas 
buvo, pristatymas tos parodos, ir vaikai paskui galėjo piešti jo [to dailininko] paveikslus. Tai 
tuo ir pasibaigė. Bet tai gali būti kaip metodas mokytojo veiklai – jis gali konkrečiai savo 
darbe naudoti tokį metodą. Ir nebūtinai tą dailininką – gali kitą analizuoti vietoje [mokykloje], 
tik toks galbūt būtų tęstinumas. Bet pats muziejus toliau tai…[nieko nesiūlo].  
 

M.: Aš supratau, kad jūs, kai dalyvaujate programose, tai esate lydintys mokinius asmenys. 
Taip? Kas veda muziejuose edukacines programas? 
 
-Muziejininkai [visi respondentai pritaria] 
 

M.: Ar tai yra gidai, ar specialiai paruošti pedagogai? 
 
-Darbuotojai.  
-Prisistato kaip darbuotojai muziejaus.  
-Kaţkas ruošia edukacines programas.  
-Tiesiog atsitiktinai mes patekom į edukacinę programą Utenoje. Trečiadienį vaţiavom su 
vaikais į Maironio konkursą, Utenoje vyko, Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirtas, ir 
mus nuveţė į Miškinių muziejų. Ten etnografinė sodyba - muziejus. Ir tiek įdomu, ţinokit, 
ten. Buvo spaudos draudimo laikotarpis kaip tik programoje. Ir ten keli ţmonės [vedė 
edukacinę programą]. Atėjo ir daraktorius apsirengęs, ir tuos vaikus vyţom apavė. Ir tiek 
įsijautė vaikai…Tamsoj prie ţibalinės lempos sėdi. Sako: “Ateina ţandarai!”. Tie vaikai 
slepiasi – kas į spintą, kas po lova. Atėjo tie keli ţandarai, įmitę keli vyrai, net pats pasijunti 
tam laikotarpy. O kas jie – tie vedėjai – ar vietiniai gyventojai, ar muziejininkai, aš 
nepaklausiau net. Spektaklis vyko.  
-Mes irgi, kai IX forte buvom, tai irgi – juos [vaikus] uţdarė į dujų kamerą, paleido kaţkokį 
orą – ten šnypščia. Sakė mergaitės: “Kaip mes išsigandom”. Kitos pradėjo rėkti. Po to jau 
[muziejaus darbuotojai] sakė: ”Kitą grupę perspėsim, kad nebijotų”. Nes maniškių jie 
neperspėjo.  
 

M.: Ponia…, o kaip jūs vertinate edukacinių programų vedėjus?  
 
-Aš iš tikrųjų daugiau vaţiuoju kaip lydinti mokytoja, ir man paskutiniu laiku vis išeina, kad 
aš su pradinukais. Buvom prieš Kūčias – ir aš kas savaitę ėjau su jais [pradinukais], vis su 
kita klase. Ir pas mus buvo sąrašas, mūsų tam “Alkos” muziejuj Telšių, bet ten yra…Buvo 
atviručių gamyba, tai vedė liaudies meistrė, kuri yra ir tautodailininkė. Ţvakių liejimas – ten 
kita menininkė. Veda Telšiuose ţinomi ţmonės, jie tuo uţsiima. Ten [muziejuje] ir parašyta, 
kad tą uţsiėmimą ves tas ir tas. Aš net nustebau – jie turbūt yra ir vaikų pasiilgę – kai jie 
[vaikai] pradeda šurmuliuoti, galvoju, jau mums [mokytojams] tos kantrybės maţiau [maţiau 
jos turim], o menininkams jos uţtenka.  
 

M.: Jie moka bendrauti su vaikais, yra kompetentingi, jie sugeba vaikus sudominti… 
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-Taip.  
 

M.: O kaip jūs manote, vis tik muziejuje ţmogus, vedantis edukacinę programą, ar jis turėtų 
turėti kaţkokį pedagoginį parengimą?  
 
-Taip.  
-Be abejo.  
-Privaloma.  

-Aš galvoju, kad ne.  
 

M.: Jūs galvojat, kad ne. Kodėl?  
 
-Todėl, kad jie turi ţinoti savo [dalyką], būti profesionalais, ţinoti, kaip padaryti. Jeigu jis 
ţinos, kaip padaryti, tai mokės ir su vaikais elgtis. Turi būti ţmogus, kuris moka parodyti... 
 

M.: Moka atskleisti?  
 
-Taip. Nebūtinai tą popieriuką turėti.  
-Man atrodo, kad daugumoj muziejų yra tokia situacija, kad ten dauguma dirba tokių, kurie 
yra baigę mokslus. Bent jau Anykščių muziejuje – kiek kolegų [istorikų] paţįstu, visi bent jau 
ragavę mokytojo duonos arba bent jau turi Pedagoginio universiteto diplomą. Tik, aišku, 
praktikos tos įgyja dirbdami… 
-Bet gali turėti popieriuką ir nemokėti parodyti ir sudominti vaikus. O gali ţmogus – močiutė 
būti ir …[įdomiai pravesti edukaciją].  
-Aš galiu dar pasakyti – ţinokit, yra ir tokių gidų, kurie prieš vaikus nori pasirodyti, kiek jie 
daug ţino. Jau buvo, net aš pati pavargau [nuo informacijos gausos], o jau tiems vaikams, 
o ypač paaugliams, kai būna…Reikia, kad atsiţvelgtų į amţiaus grupes, ar dirba su 
maţesniais, ar su vyresniais, nes tikrai buvo tokių, kad kitą kartą net koleges perspėji: 
“Ţiūrėk, kad nebūtų tas…”.  
 

M.: Ţodţiu, buvo ir neigiamos patirties. Kaip manot, ar turi turėti kaţkokį psichologinį 
parengimą, psichologinių ţinių vedantis edukacinę programą?  
 
-Taip, reikia.  
-Taip [keli respondentai] 
 

M.: Kodėl?  
 
-Suvaldyti turi grupę.  
-Jis dirba su ţmonėmis.  
-Sudominti, patraukti tuos ţmones turi.  
-Ir amţius.  
-Amţiaus tarpsnių psichologiją turi išmanyti.  
 

M.: Turi ţinoti, su kuo dirba?  
 
-Taip. Su pradinukais - vienaip pateikti, paaugliams – kitaip.  
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M.: Kokio amţiaus grupes jūs vedate į tas edukacines programas?  
 
-Įvairias. Dabar, ar birţelio mėnesį, kai yra egzaminų laikas, mums [mūsų mokykloje] būna 
pateiktas sąrašas, mūsų rajone kokios siūlomos edukacijos, ar parašyta net, kokiom klasėm 
siūlo.  
-Mes – 5 – 10 klases. Aš su pradinukais nevaţiuoju.  
-Mano – gimnazijos – 9 –12klasės.  
 

M.: Su kuriais jūs dirbate, tas visas ir veţate?  
 
-Taip, taip.  
-Bet bent jau aš asmeniškai stengiuosi neimti kartu ir penktokų, ir dešimtokų. Nes vaikų 
interesai muziejuose iš tiesų labai skirtingi.  
-Ne, mes taip ir neveţam [penktokų ir dešimtokų kartu]. Vieną kartą vaţiuojam 5 – 6 klasės, 
kitą kartą – 9 – 10 klasės, ta prasme.  

M.: Ponia…uţsiminė, kad kartais būna gidai, kurie nelabai kokybiškai praveda ekskursijas, 
edukacines programas. Ar galit pasakyti, kas vaikams nepatinka edukacinėse programose?  
 
-Kada atsistoja gidas, ir jis, kaip sakė, labai daug ţino, labai daug pasakoja, ir visą laiką 
sako: ”Jūs tylėkit, jūs klausykit, dabar baikit, dabar čia paţiūrėkit, dabar greitai”. Ir viskas...Ir 
aš pati tada baigiu tą kelionę, man jau pačiai tada nebeįdomu iš karto. Jis turi leisti ir jiems 
[vaikams] pasisakyti, paklausti. Kartais per daug informacijos būna, o maţai bendravimo.  
 

M.: Ţiūriu, moterys visos pritaria. Kas dar būna nepatinkančio muziejuose vaikams? 
 
-Sausa kalba, kada tiesūs, pliki faktai, datom konkrečiai. Vaikams neįdomios tos datos, jie 
jų neatsimena.  
-Atsimena kokią legendą, pasakojimą.  
-Taip.  
-Ir tyliai, nuobodţiai labai pasakoja. Būna: “Bu-bu-bu…”.  
-Net gestikuliavimas, pats tas vaizdas.  
-Ir pašokti, ir padainuoti [geras gidas turi].  
 

M.: O kas patinka be to, kad jie [vaikai] gali kaţką išbandyti? Buvo paminėta, kad gali 
įsijausti į situaciją. Kas dar patinka tose edukacinėse programose vaikams? 
 
-Kad jie gali pasireikšti. Ir turi rezultatą.  
-Atsiveţa molinuką namo ar duonos gabalėlį.  
-Mes sviestą mušėm. Paprasta kaimiška sodyba močiutės, vaikai mušė sviestą. Valgėm 
paskui tą sviestą, paskui tą sviestą į indelius prisidėjo vienkartinius, autobuse veţėsi namo 
paragaut. Įdomu.  
 

M.: Aptarėm, kas patinka, kas nepatinka. O kas būna nenaudinga vaikams?  
 
-Jeigu vaţiuojam, tai vaikas kaţką įgyja, kaţką gauna, kaţkas pasilieka ir jiems. Vis tiek 
įdomu.  
-Prieš ekskursiją su jais reikia kalbėti. Sakai: ”Vaţiuosim į tą muziejų”. O jie: “O ką ten 
pamatysim? O kas ten bus? Ar bus įdomu?”. Prieš ekskursiją turi juos parengti ir sumasinti, 
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kad ten tikrai bus įdomu, naudinga. Ir pats tas parengimas labai svarbus, ir pedagogo 
atsakomybė, kur tu veţi, kokio amţiaus. Jei tai pradinukas, galbūt kai kurie muziejai dar per 
anksti, reikia tą laiką išlaukti.  
 

M.: O kaip jūs manote, šitame sudominimo etape ar galėtų dalyvauti muziejininkai?  
 
-Taip. 
-Taip. 
 

M.: O ką jie galėtų padaryti konkrečiai?  
 
-Pateikti informaciją apie savo muziejų.  
 

M.: Atsiųsti el.paštu ar ateiti į mokyklą? Ko reikia?  
 
-Taip, gali ir ateiti, gali ir atsiųsti, gali būti ir vaizdinė medţiaga.  
-Koks trumpas video – 2 minutes.  
-Pasigendu jų svetainėse, kai jie pristatinėja tas edukacines programas – ateisim, 
padarysim tą, tą. Nei paveiksliuko, nei kaţkokios videomedţiagos, nu…Įdėti į internetą, į tą 
svetainę videomedţiagėlę tai nėra sunku…Vaikai – jau jiems gali parodyti pristatant 
ekskursiją, vieną kitą muziejų, kur mes vaţiuojam. O dabar sausa medţiaga – 3 sakiniai 
apie programą. Viskas. Daugiau nori gauti, turi ieškoti pati.  
-Jeigu, pvz., eini į muziejų, kur pats nesi buvęs ir tau reikia kaip dalyko mokytojui paruošti 
uţduotis – tai irgi trupučiuką turim sunkumų. Būtų daugiau tos medţiagos, ir mes kaţkokias 
gal įdomesnes uţduotis paruoštume.  
 

M.: Kokias jūs uţduotis ruošiate?  
 
-Jei vaiką veţi kaip dalykininkas, tai vis tiek turi paruošti, ką jis ten turi pamatyti, ką jis turi 
išgirsti, ką jis turėtų parašyti. Nes vaikas – jei jis be uţduoties vaţiuoja, tai jis blaškos 
muziejuj.  
 

M.: Bet čia visais atvejais – ar šiaip veţatės, ar į edukacinę programą – ar visada ruošiate 
vaikus prieš kelionę?  
 
-Daţniausiai, kai veţuosi kaip dalyko mokytoja – tada.  
 

M.: Tai čia tos vadinamos pamokos muziejuose. Mes prie jų sugrįšime. O dabar prie tų 
edukacinių programų grįţkime. Ar noriai vaikai dalyvauja, ar vis tik labai stipriai reikia juos 
ruošti, kad jie uţsinorėtų?  
 
-Pusė ant pusės. [dauguma respondentų].  
 

M.: O tos edukacinės programos, jei paimt amţiaus tarpsnius, jos vyksta pamokų metu 
ar…? 
 
-Visaip.  
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-Jie [vaikai] labiausiai būna sudominti, suinteresuoti, kai viskas vyksta per pamokas [visos 
respondentės juokiasi]. 
-Tada patenkinti. 
 

M.: O kuo jie būna nepatenkinti, jei po pamokų? 
 
-Visada yra tokių, kuriems būna nuobodu, yra tokių, kuriuos neţinau, kaip galima būtų 
sudominti. [kelios respondentės pritaria]. 
 

M.: Ţodţiu, visiems skirtingai.  
 
-Bet visada turi su vaikais bendradarbiauti, nes jie turi ir savo norų. Sakai, vaţiuosim į 
muziejų, o jie: “O kur paskui?”. Vaikinai sako: “Mes norim į technikos muziejų”, mergaitės: 
“Mes eisim į rūbų [muziejų]. Vaikinai: “Nu, gerai, mes pabūsim” [jei mergaitės eis, kur nori 
vaikinai, tai ir vaikinai eis, kur mergaitės nori]. Kompromisų ieškojimas [suderinti kelionę, 
kad tiktų daugmaţ visiems]. Ir dar: jei eisim į muziejų, turėtų paskui dar kaţkokia pramoga 
būti. “O po to vaţiuosim pabaigai, uţsibaigti į “Labas”pramogų parką”. “Gerai”. Ekskursija 
suplanuota. Ir visada turi derinti – kas berniukams, kas mergaitėms, kas galbūt bendrai. Jei 
sakai: “Eisim į baletą”, tai jie sako: “Palaukit, o tai prieš tai kas bus?”. Ir visada turi mąstyti, 
kad jiems ir smagu būtų, ir nauda būtų.  
 

M.: Kalbėjot apie Energetikos muziejų – jūs ten kaţkokią programą uţsisakot, ar…? 
 
-Gidą uţsisakom, kuris pasakoja ir apvedţioja, viską išpasakoja. Ir aš ten buvau, man labai 
patiko, ir vėl vaţiuoju. Ir Jūros muziejus.  
 

M.: Ar jūs pačios atskiriat, kad tai yra edukacinė programa ar šiaip apsilankymas muziejuje? 
 
-Taip, atskiriam [dauguma respondenčių pritaria] 
 

M.: Ir kodėl jūs veţat vaikus į edukacines programas? Ar tai privaloma? 
 
-Ne 
-Ne, nėra privaloma 
 

M.: O kaip jūs susirandat jas? 
 
-Vaikai kartais pasako.  
-[Muziejai] siunčia kartais informaciją į mokyklą, būna. Ateina, reklamuoja daugiau ar 
maţiau. Be to, kelionių agentūros suinteresuotos. Atneša iš kelionių agentūrų.  
-Informaciniai centrai rajonų – irgi platina.  
 

M.: Jie patys ateina pas jus į mokyklą?  
 
-Ne, atsiunčia daugiausia.  
-Jie tikrai bando į mokyklas eiti, jie turi ir kitų būrelių, na, ne mokyklai priklausančių. 
Vyresniųjų klasių mokiniai mokosi pristatyti savo kraštą; tų visų lankstinukų mokytojų 
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kambary nuo rugsėjo 1-osios pastoviai stirtos. Nešk ir rodyk, į klases, kadangi maţas 
miestelis.  
 

M.: Ar tos edukacinės programos įdomios būna? 
 
-Man labai.  
-Didesnė dalis tai tikrai.  
 

M.: Kada edukacinė programa būna neįdomi? 
 
-Gal čia nuo nuotaikos priklauso… 
-Kai ištempta laike, per ilgai trunka.  
 

M.: Kiek turėtų trukti ta edukacinė programa vaikui? 
 
-Iki 45 minučių.  
 

M.: Čia bet kuriam amţiaus tarpsniui? 
 
-Vyresniems ilgiau. 
-Po pertraukos galima pratęsti.  
-Kaip ir klasėje – ilgiau jie nebeišlaiko jau, pradeda blaškytis. Na, gali kaţkiek prasitęsti. Bet 
geriau tegu daro trumpiau. Maţiukams uţtenka gal net 30 minučių.  
-Marijampolėj kai buvom, tai ir 3 valandų buvo maţai.  
 

M.: Nes ten jūs išbandėt viską?  
 
-[Vaikai] net išsigando, kad jau namo vaţiuojam.  
-Ne, čia nuo pasodinimo iki pagaminimo - 3 valandos.  
-Aš norėjau pridėti prie to – vakar buvo muziejaus diena, Vilniuj, Rotušės aikštėj, buvo 
pristatyti 30 muziejų – aš juos aplankiau. Aplankiau 3. Norėjau pasiţiūrėti, kokia ten 
informacija yra, kokią informaciją muziejai pateikia apie save. Ir prisirinkti informacijos, kad 
sau parsiveţčiau į mokyklą. Kad ţinotų daugiau [vaikai]. Daugiausia buvo lankstinukų. 
Šiaip, galvojau, gal bus kokių kompaktinių diskelių, platesnė ta informacija apie muziejus. 
Taigi, to nebuvo.  
 

M.: Trūksta informacijos.  
 
-Taip, ta informacija skurdi. 30 muziejų vietoje, o informacijos…Viena kita edukacinė 
programėlė pristatoma, buvo galima vietoj išbandyti, bet dėl tos informacijos – kad būtų 
galima pasirinkti ir daryti sau konkrečiai tolimesnei veiklai, tai… 
-Turbūt finansavimas maţas. Negali daug skirti reklamai.  
-Finansavimas maţas. Toliau mąstant – tas finansavimas ir priklausytų nuo to, kaip tu veiki. 
Kaip tu save pristatai, taip sakant, kaip tu save parduodi. Tu kaip muziejus pateiki save, tu 
nori, kad pas tave ateitų. Dar vieną mintį turėjau – neseniai buvau tokiam seminare 
“Muziejus – mokykla – mokinys”. Pristatant tą seminarą, apskritai apie muziejus, apie 
edukacines programas ir t.t., ten kilo tokia mintis pačių muziejininkų, kad dabar mokykla, 
tiksliau, mokyklos nesidomi muziejais, neveţa mokinių į muziejus, labai yra maţai lankymo, 
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mokytojai su vaikais neatvyksta į edukacines programas ir t.t. Jautėmės nelabai kaip. 
Atsirado tokia problema, kad mokytojas neveţa mokinių į muziejus.  
 

M.: Kaip atsitiko, kad muziejininkai mato situaciją vienaip, mokytojai kitaip? 
 
-Noriu dar pridurti. Švietimo sistema pasikeitė – buvęs profesinis rengimo centras pasikeitė į 
ugdymo centrą. Ir atsirado tokia problema, kad anksčiau tas pedagogų centras daugiau 
dirbo su muziejais ir nuleisdavo jiems [muziejams] – ką reikia, kaip reikia, ir darydavo 
muziejai. Dabar atsirado kita problema – jie -[Ugdymo plėtotės centras] nedirba su 
muziejais. Sumaţėjo informacijos. Ugdymo centro pasikeitė visiškai tų programų 
pristatymas. Tų bendrųjų programų ir kitokių programų – visai kitoks, aukštesnis lygmuo ir 
programų pristatymas. Muziejininkams tokia problema – ir pedagoginių problemų 
sprendimo stygius, ir dar kaţkokios pretenzijos buvo mokytojams. Tai mes, mokytojai, 
pasiūlėm [muziejininkams] baigti kursus pedagogų ir psichologų, ir įeiti, kas vaikas yra, ir 
kas tas ugdymas yra.  
 

M.: Muziejuje turėtų būti muziejaus pedagogas? 
 
-Taip. Bet turėtų – kaip aš čia – anksčiau “nuleisdavo” į muziejų programas, reikalavimus, 
dabar “nebenuleidţia”. Ir dabar problema. Tai mes, mokytojai, sakom – tai prie muziejininko 
kvalifikacijos galima dar vieną kvalifikaciją turėti.  
 

M.: Būtent kaţkokį edukologą?  
 
-Taip.  
 

M.: Ar reikalingas tas edukologas iš tiesų?  
 
-Ir tie vaiko amţiaus tarpsniai, ir tie psichologiniai dalykai, kad jie spręstųsi.  
-Lietuvoj pagrindiniai muziejų lankytojai ir yra moksleiviai su mokytojais. O jau tėvai – pati 
pavaikštau po muziejus – nu jau labai retai tėvai su vaikais eina. Ir mano tie auklėtiniai – 
kiek jie tų muziejų aplanko – tik per ekskursijas [su klase].  
-Labiausiai dţiaugiasi mokytojai ir vaikai. Pati vaţiuoji ir vaikus veţiesi.  
 

M.: Kokias edukacines programas siūlytumėte vaikams aplankyt?  
 
-A.Miškinio muziejus – aš net neįsivaizdavau, kaip įdomiai parengta šita programa. Ir vaikai 
buvo įtraukti į tą procesą, jie pasijuto dalyviais. Jiems patiko, jie visi šaukė: “Patiko!!!”. Po to 
pavaišino ir kaimiška gira, ir skilandţiais. Pasijuto tame laikmetyje.  
 

M.: O kokia nauda? Patikt – patiko, daug kas vaikams patinka, kodėl būtinai į šitą muziejų?  
 
-Suţinojo, kas tuo laiku, jie tiesiog išgyveno tą viską, suţinojo, kaip jautėsi tas daraktorius ir 
tie vaikai, kad baimėj tokioj sėdėdavo tada. Įsijautė į tą laiko dvasią.  
-Man labiausiai patiko duonos kelias Anykščiuose.  
-Kur vaikai prisiliečia rankom, kur gali pats kaţką – ţvakių liejimas, parsinešė paskui ţvakes 
namo.  
 



 

 

2012 04 – 05 
Gedimino pr. 1-15, Vilnius 

UAB Vilmorus 
Tel.: 8 5 2690979 
El. p.: info@vilmorus.lt 
www.vilmorus.lt 

125 Tyrimas atliktas 
Lietuvos muziejų asociacijos 

uţsakymu 
 

 

 

M.: Tas praktinis… 
 
-Praktinis. Jei tu pasidarai ar atviruką, ar ţvakę, ar duoną išsikepi… 
 

M.: Kodėl tai svarbu? Galima ir namuose tą pyragą iškepti. Atviruką galima per dailės 
pamoką padaryti… 
 
-Oi, ne… 
-Grupėje – jie dirba ne vienas. Namuose – ką – tas pats puodas, ta pati lėkštė, ta pati 
mama, ta pati virtuvė, ir dar niekas nemato. O čia galima ir pasikonsultuoti, ir į draugą 
pasiţiūrėti, ir draugui pasiūlyti. Tai ir erdvė visai kita, ir kiti prietaisai.  
-Vaikams tai patinka 
-Prieš duonos kepimą ar puodų lipdymą, ar atvirukų darymą būna visa ištisa istorija 
papasakota.  
 

M.: Ar vaikai įsimena tas istorijas?  
 
-Įsimena.  
-Gal ne 100%, bet… 
-Tai, kas įdomu… 
 

M.: Gerai, pasakojama istorija. Kas toliau?  
 
-Toliau – ar karpyti, ar lipdyti – pabandai pasidaryti, ką girdėjai. Ar mazgus kaip senovėj rišo 
– pabandai. Tai čia ir istorija, ir galų gale rankos dirba, akys mato. Daug emocijų, 
betarpiškas patyrimas gaunasi. Jau jis [mokinys] vieną kartą pabandęs sako: “Va, aš jau 
ţinau”. O jeigu praeina pro muziejų, kur tik ekskursijoj buvo, ne edukacijoj – sako: “Buvom”, 
bet daugiau nieko neatsimena.  
 

M.: Kokios edukacinės programos, jeigu tokių buvo, vaikams nepatiko? Gal galite 
pavyzdţių pavardinti? 
 
-Kad ne.  
-Ne. 
-Nebuvo. Jie savaitę laiko ar ilgiau gyvena ta programa, aptarinėja. Kai penktadienį iš 
Pinigų muziejaus grįţom, tai pirmadienį jie visi atėjo tuos pinigėlius ant grandinėlių 
susikabinę, ir vaikščiojo, visi 7-tokai vaikščiojo su pakabukais vienodais.  
 

M.: Gerai, sutarėm, kad kiekvienam mokiniui būtų ne pro šalį viską išbandyti. Savo 
rankomis, viską išgyventi – pabūti situacijoj kaţkokioj sukurtoj. Kokį dar muziejų, kokią 
edukacinę programą būtinai reiktų bendrojo lavinimo mokyklos mokiniui aplankyti? 
 
-Programos neįvardinčiau, bet tokios programos, kurios pavedėja toliau – ne tik ţiniomis, 
bet ir tas vertybinis vaidmuo – pagarba duonai, pagarba paprastam darbo ţmogui, ţvakių 
liejikams. Ir tų ţmonių, kurie organizuoja, jų uţsidegimas. Ir tai [tas uţsidegimas] ţavi 
vaikus. Per visą gyvenimą mes pamatom labai daug, ir kiekvienas įdeda į mūsų širdį 
kaţkokią dalelę. Ir man atrodo, kartais elementari, visiškai nereikšminga programa gali būti 
labai reikšminga. Nes jeigu tai yra tik ţinia, tai kartais tik nuskamba ir toliau – nieko, tik 
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protą paliečia. O jeigu liečia ir širdį, veiklą, draugystę, bendrumą…Nes mes geriau 
atsimename tai, kas yra su emocija. Gal visko neatsimenam, bet sakom: “Vat, turėjom gerą 
laiką, prisimenu, taip man buvo gera”. Ir tai tikriausiai pirmu numeriu visada eina.  
-Geriausia tai, kai vaikai išlipa iš autobuso ir sako: “Ačiū, auklėtoja, uţ kelionę”.  
-[Vaikai sako:] “Smagu buvo”. Klausi: “Kas buvo smagu?”. “Nu, nieko, viskas, viskas buvo 
smagu”. Ir yra tas įvertinimas – gera.  
 

M.: Taigi, emocijos, kurias jie gauna, praktinės ţinios, praktinis pabandymas, pats 
pabuvimas. 
 
-Pasibuvimas. 
-Bendradarbiavimas, bendravimas.  
-Paprastai, kai mokytojas organizuoja tokią veiklą, tai ir yra tikslas, kad jisai, vaikas, įgautų 
tam tikrų ţinių, nes dėl to ir darai. Tai dalis tos išvykos ar programos ir yra, kad… - tos 
ţinios per veiklą. Tos ţinios turi būti.  
 

M.: Jos tada įsisavinamos lengviau? 
 
-Taip. 
 

M.: Jūs tų edukacinių programų nemaţai aplankę esat. Ar reiktų ką nors jose keisti?  
 
-Kad būtų ţaismingesnės.  
-Galvoju apie tuos muziejus – apie duonos, vynus – ţaisminga, taip, taip. Bet apie dailę – 
vaikai iš tikrųjų bodisi tų Dailės muziejų. Kai pasakai – Dailės muziejus – tai tiesiog…Tai 
tokiuose Dailės muziejuose gal ir reikėtų daugiau tos edukacijos, kuri būtų įvairesnė, 
pateikimas gyvesnis tos visos medţiagos. 
 

M.: Koks jis turėtų būti?  
 
-Net neţinau tiesiog. Gal gali paţiūrėti paveikslą per kaţkokią skylutę, priartėja, nutolsta. 
Maţina ar didina.  
-Spalvos, kad vaikai pamėgintų išgauti spalvas, derinti tas spalvas.  
 

M.: Praktinis… 
 
-Aš galiu pasakyti – prieš keletą metų mūsų gimnazija – paprastai birţelio mėnesį išveţam į 
kokią nors ekskursiją visos gimnazijos labiausiai nusipelniusius mokinius. Pačių maţiausių 
neimam, bet penktokai jau būna. Tai ir olimpiadų prizininkai, ir tie, aktyviausi.  
-Ir kitose mokyklose taip daro.  
-Mes vaţiavom į Vilnių, buvo ekskursija Ţemutinėje pilyje, tam Arsenale. Ten buvo 
specializuotos tokios parodos padarytos, ar Dainų šventei, ar kam, ir vaikai iš tikrųjų 
nusiminė, kai pasakėm, kad vaţiuosim į tą muziejų, į tą Archeologinį. Nuvaţiavom, buvo 
uţsiėmimas – ir buvo toks įdomus! Gal iš pradţių jiems truputėlį…Pagalvokit, penktokai ir 
dvyliktokai – visi jie labai skirtingi. Mes, trys mokytojos, galvojom, kaip čia juos išskirstyt – 
maţesnius ir didesnius. Tai paskui ir tos muziejininkės stebėjosi: “Nu, iš kur jūs tokių vaikų 
dar turit?”. Iš pradţių truputėlį parodė keliose salėse, papasakojo. Paskui jiems išdalino 
kryţiaţodţius – trumpi tie kryţiaţodţiai. Sakė: “Atsakymus susiraskite dabar tose salėse”. 
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Lakstymas buvo…Maţiukams sakom: “Jūs eikit su tais didţiaisiais”, o kadangi visi tokie 
draugiški…Paskui jie [muziejininkai] įteikė prizelių – maţiukai tokie ţenkliukai – kas 
geriausiai padarė, kas greičiausiai. Paskui jie [vaikai] medalius piešė. Ir buvo tas visas 
uţsiėmimas, gal 1,5 valandos. Iš pradţių galvojom, kaip ištversim, o jie [vaikai] net 
nepajuto, jiems buvo taip įdomu. Ir mano vaikas prisimena – kaip buvo tam muziejuj įdomu.  
 

M.: Įtraukti vaikus į veiklą ir leisti daug ką pabandyti patiems. O sakykit, pas jus vaikai turi 
galimybę pasirinkti, į kokią edukacinę programą jie vaţiuos?  
 
-Aš siūlau daug jiems.  
 

M.: Ir sprendimą priima jie? Kaip pas jus, ponia…? 
 
-Su vaikais mes aptariam, kur jie norėtų. Iš anksto aptariam.  
-Rugsėjo mėnesį per pirmas klasės valandėles aš jiems pasiūlau, klausiu jų nuomonės, o 
po to jau dėliojam, kas labiau tinka ţiemą, kas pavasarį. 
-Aš pagalvojau – visi mes tariamės, o aš nusprendţiu. [respondentės juokiasi]. 
 

M.: O kuo remiantis jūs nusprendţiate? 
 
-Savo patirtimi, ką aš mačiusi, draugų, paţįstamų patarimais, pasiūlom muziejų kaţkokiom. 
Tiesiog renkiesi prieš tai. 
 

M.: Ką muziejus atsiunčia - irgi išstudijuoji prieš tai tą informaciją? 
 
-Taip, nes kai kuriuos gali dėti į šoną – viskas aišku, čia neįdomu, o va gal šitą reikia 
pabandyti, tada paklausiu kolegos, paţįstamo: “Gal tu buvai, gal tu pabandei?”. Ir va taip ir 
renkamės. Bet, aišku, vaikams, jei duosi apsispręsti, bus 3 nuomonės.  
-Prie tos nuomonės jie prieina vienos.  
-Ţiūrint, kokio amţiaus. 
-Septintokai jau randa bendrą kalbą.  
-Per daug metų visokių tų vaikų būna. 
 

M.: Įsivaizduokit, jūs gaunat lankstinuką iš muziejaus – kaip jūs atrenkat, kad šitą verta 
mesti į šiukšlių dėţę, o vat šitą mes pabandysim, nuvaţiuosim? 
 
-Aš prieš tai nueinu paţiūrėti, jeigu netoli. Įsitikinti.  
-Bandai gauti informacijos iš kitų mokytojų, kurie jau buvo, konsultuojiesi – vis tiek dar 
paklausinėji.  
 

M.: O jeigu niekas nebuvo? Ar nėra buvę taip, kad neturėjot jokios informacijos, tiesiog 
gavot lankstinuką?  
 
-Teko nuvaţiuoti - praeitų metų rugsėjo mėnesį mes vaţiavom į pirmą kelionę su dviem 
klasėm į Kauno telekomunikacijų muziejų, ten pristatinėjo visas veiklas – pradedant nuo 
pašto iki dabartinių visų…Man asmeniškai – mokytojai – tai buvo įdomu. O vaikams buvo 
per sunku, per sudėtinga. Ir maniškiai, sulipę į autobusą, ţinokit, sako: “Auklėtoja, geriau 
būtume į Medicinos muziejų vaţiavę. Nu, neįdomu” - sako.  
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M.: O ko jiems trūko? 
 
-Gido turbūt trūko, čia gido problema buvo. Nes vaikams buvo įdomu – jie išbandė tuos 
telefonus, per skirtingus pastatus jie susišnekėjo, kalbėjo su tom racijom, jiems ten tos 
veiklos kaip ir buvo, bet…Pats pateikimas sausas, faktai, faktai, datos, datos…Jokio 
nutikimo, kaip ten galbūt pirmas telefonas suskambėjo, kaip ten kas nors [jokios istorijos, 
jokio pasakojimo]. Nebuvo gido, jiems nebuvo įdomu.  
-Turi būti spektaklis, vaikus reikia sudominti.  
-Taip, taip. 
 

M.: Matau, dauguma pritaria. Kaip manote, ar svarbu, kad vaikai patys pasirinktų edukacinę 
programą? 
 
-Aišku, svarbu 
-Uţvedi ant kelio, jie siūlo patys, jie girdėję, kur kiti būna – va, buvo ten, buvo ten, tas matė 
tą, buvo ten ta klasė. Gal ir mes vaţiuojam. Ir tada bandau pasiieškot kaţką tai, kas 
įdomiau. Paskui – jeigu vaţiuoji [toliau] - mes renkamės. Nes jeigu savo mieste, tai ten 
viskas aišku. Bet jeigu reikia vaţiuoti, tai tada renkamės – tame mieste galime tokį muziejų 
aplankyt, ir dar galim nueiti į kokį parką, tai tada viskas gerai. O jeigu ten [kelionėje] tik tas 
vienas muziejus, ir tik į jį vieną nuvaţiuoji, ir daugiau nėra ko, tai… Jeigu išvaţiuoji, tai turi 
derinti kuo daugiau iš tos vienos kelionės ištraukti – čia daug ką lemia tas.  
-3 turi būti punktai – muziejus, parkas, pasisėdėjimas.  
-Laisvas laikas.  
-Pernai metais teko su savo šeštokais išvaţiuoti ir buvo labai daug ginčų – vaţiuojam į 
Kauną, sutarėm, jie nepasidalino muziejais – ir mes taip nusprendėm, kad į IX fortą lobių 
ieškot mes vaţiuojam visi kartu, bet į Medicinos muziejų – pusė, o į Karo muziejų ėjo kita 
pusė. Ir jie taip graţiai išsidalino visi, o po to kaip gailėjosi, kai grįţo į autobusą visi. Ir vienas 
pasakoja, kaip buvo įdomu, ir kitas. Medicinos - daugiau mergaitės buvo – kalba, ką jos ten 
matė, ką girdėjo. Berniukai vėl… O paskui, kai refleksija vyko, sako – ţinokit, auklėtoja, gal 
mes daugiau eisim kartu, sakė, anie daugiau matė, negu mes. Ir visai įdomi praktika buvo. 
Norit eiti, nesutariam, tai dalinkimės – pasiėmėm lydintį mokytoją ir pasidalinom.  
 

M.: Dabar apie kitokį dalyką – panašų, bet kitokį pakalbėkim – ar teko kada nors vesti 
pamoką muziejuje? Kiek suprantu, poniai… teko. Jums, ponia … neteko.  
 
-Palyginti muziejų ir parodą – skirtingi dalykai. Bet parodoj teko vesti pamoką.  
[Teko vesti kelioms mokytojoms].  
-Aš kartu su vadove, su gide [vedėm]. Jinai būna, kai mes vedam pamoką – jinai kaţką, aš 
kaţką.  
 

M.: O be gido? Jei tik atsivedţiau klasę ir pati viena šneku? 
 
-Nelabai.  
-Pas mus yra tokia tradicija gimnazijoj – per paskutinį skambutį abiturientai vaţiuoja į 
J.Biliūno memorialinį muziejų su auklėtoja ir kviečiasi dalykininką, ir turi pamoką. Teko tokiu 
būdu vesti pamoką – be gido. Kaţkodėl visada vaţiuojam į J.Biliūno muziejų. Bet šiemet, 
kai yra daugiau klasių, iškilo tokia situacija: nebeliko J.Biliūno muziejuje patalpų vienai 
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klasei, tai mes sugalvojom (šiemet mane dvyliktokai pakvietė, nors aš ne auklėtoja), kad 
vaţiuosim į Siauruko muziejų – toks yra naujas dalykas, ir pririši prie to muziejaus, ir kartu 
tai būna tokia atsisveikinimo pamoka.  

 

M.: O sakykit, kaip jūs vertinate tas pamokas muziejuose – ar reikia jų?  
 
-Aš sakau – tikrai vertinga, nes mes mokykloj neturim tokių eksponatų, ten yra vis dėlto 
daugiau, mes negalim taip vaizdţiai parodyti va šito mokykloje, ten tikrai daugiau yra… 
 

M.: Kas dar, jei palygintume muziejų ir mokyklą – kokie yra privalumai mokykloje ir 
muziejuose? 
 
-Pasikeičia pati aplinka.  
-Taip. 
-Taip. 
-Kai tenka pamoką net kitam kabinete vesti – visai kitas dėmesys. O tos integruotos 
pamokos – taigi jiems, vaikams, yra smagu.  
 

M.: Kodėl naudinga tos aplinkos pakeitimas? 
 
-Daugiau dėmesį koncentruoja.  

-Geriau.  
-Betarpiškesnė aplinka, negu klasėje.  
-Vaţiuoti iš mokyklos – ta pati kelionė. Išauklėti vaikus, kaip reikia elgtis muziejuose. 
Mokykloje – pateikiame kiekvieną dieną tą patį, o kada muziejininkas pasakoja, jisai yra 
profesionalas, aišku, ir ţinių daugiau, o be to, ir vaikai to ţmogaus daugiau klausosi negu 
savo ţmogaus [mokytojo].  
 

M.: Grįţkim prie to profesionalo. Ar tikrai reikalingas pamokos metu tas profesionalas? Ar 
nereikėtų sudaryti tokios galimybės, kad mokytojas atsivedė klasę ir pats vienas pamoką tai 
klasei ir praveda?  
 
-Ir taip, ir taip. 
-Taip, ir to reikia, ir to reikia. 
-Muziejininkas galbūt geriau ţino apie tą kiekvieną eksponatą, tu atėjęs, mokytojas, iš savo 
dalykinės pusės daugiau ţinai. 
-Muziejininkas turi daugiau ţinių negu mokytojas. Mokytojui reikia specialiai ruoštis tam – 
muziejuje, kai vedi pamoką.  
-Norėjau pasakyti – aš rodau eksponatą, sakykim, drugelį, aš pasakoju apie drugelį, o jau 
muziejininkas pasakoja, kaip tas drugelis buvo pagautas, kaip jis ten… Tai yra įdomiau 
vaikams.  
-Jeigu ţinau, kad kas papasakos įdomiau uţ mane, tai sutinku, bet jeigu aš ţinau, kad 
nepapasakos, aš pati tada [vedu pamoką muziejuje].  
 

M.: Ar tas muziejininkas turėtų būti paruoštas specialiai darbui su vaikais?  
 
-Turi.  
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-Turėtų [visos dalyvės pritaria].  
 

M.: Ar yra dar kokių trūkumų muziejuje, kaip ribotas patalpų skaičius? Kaţkas, kas, lyginant 
su pamoka, vis tiktai muziejuje yra blogiau? 
 
-Kartais neleidţia [gidas] mokytojui įsiterpti. Samdai gidą, bet jau visai neleidţia [ţodţio 
pasakyti].  
 

M.: Trukdo mokytojui? 
 
-Ne, netrukdo, bet nepriima. Nes tai jų erdvė, jų terpė, tu mokykloj viešpatauk, o mes jau 
čia… 
-Kad neatimtum jų duonos.  
-Aš gal trupučiuką – dėl tos materialinės dalies. Tai jau kartais kaimo vaiką nuveţti į 
geresnes edukacines programas – visų pirma, ir kelionė kainuoja iki to objekto, ir pati 
edukacinė programa – irgi nemaţų pinigėlių. Pvz., mes Pakruojo dvare dabar turim– ten yra 
Kalvystės muziejus – ir vaikams – 10 Lt bilietas. Vienam asmeniui. Uţ edukacinę programą. 
Ir kaţkaip jau susidaro tos materialinės problemos.  
-Brangu.  
-Ne kiekvienas vaikas gali.  
-Bet edukacinės programos būna brangesnės tos, kurioms reikia daugiau priemonių.  
 

M.: Ką jūs turite omenyje, sakydami – papildomos priemonės? 
 
- Molis. Metalas, pavyzdţiui, nusikalt monetą… 
-Arba maistas, pvz., skilandţiukai.  
-Ir kitą pusę turi [tos edukacinės programos]. Patys muziejininkai sako, kad 
komercializuotos tos programos yra, per daug komercijos, negali gilintis į savo sritį.  
-Programa kainuoja. 
-Galvoja, kaip save pateikti, bet dabar toks metas [mokslo metų pabaiga], kai vis veţam ir 
veţam tuos vaikus, kad net ojojoj. Sako, kartais net 30 autobusų per dieną.  
 

M.: Per dideli srautai.  
 
-Taip. Ir srautai didţiuliai, ir patys [muziejininkai] sako: “Mes einam į komerciją”.  
-Ypatingai populiaresni muziejai.  
-Mokslo metų bėgyje – nėra [maţai ekskursijų], o dabar [mokslo metų gale] – pavasarį, 
vasarą – jau ten bumas tiesiog. 
-Taip, taip. 
-Muziejininkai ir sako: “Niekaip negalime suprasti mokyklų – prieš Naujus Metus vaikų daug 
ir gale [mokslo metų daug].  
-Vaikams prasideda atostogos, tai tas metas, kai mokytojai gali organizuoti tas ekskursijas.  
 

M.: Tai čia jau ne muziejininkų pačių, o mokyklų problema? 
 
-Taip. 
-Muziejininkams neaišku, kodėl tokiu laiku – ne visus ištisus metus, kad pasiskirstytų 
vienodas srautas, bet… O mokytojai dirba, kada daugiau laisvo laiko lieka nuo pamokų.  
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-Ir mokslo metų bėgyje veţam.  
-Kada mokykla išleidţia.  
-Vieną dieną paprastai išleidţia klasę. O daugiau – laisvu laiku, kai kitiems egzaminai [tie, 
kurie jų nelaiko, gali tuo metu vaţiuoti]. O jei kitaip – kraunasi darbai. Taip visose 
mokyklose sudėta – ugdymas būna mokslo metų pabaigoj, tokia programa, mes čia nieko 
negalim keisti.  
-Iš viršaus nuleista.  
-Taip, iš viršaus. Vieną dieną per metus – galim, ją mūsų mokykloj leidţia pasirinkti, kada 
norim išvaţiuot. O kitą – mokslo metų pabaigoj. Dabar mokykloj turim tokią graţią tradiciją – 
mokslo metų pabaigoj vaţiuoja visa mokykla, 2-3 autobusai – tų vaikų surenkam, iš bendrų 
pinigėlių finansuojam. Šiemet Panemunės pilys. Mūsų maţesnieji kai nori vaţiuot, imam 
geltoną autobusiuką – tai galim tik šeštadieniais išvaţiuot, nes kitaip nėra galimybės, nes 
vaikus [visus, kuriuos veţioja] tas autobusiukas darbo dienom turi į mokyklą atveţti ir 
parveţti – nėra kada jau [darbo dienom į ekskursijas vaţiuot].  
-Šeštadieniais daţniausiai vaţiuojam.  
-O šeštadieniais – ţinot kaip – vairuotojas irgi turi turėt išeiginę, ne visada gali – turi 
susitarti. 
 

M.: O kodėl negali vidury savaitės išveţti jų? 
 
-Galim, išveţam, ţinoma. 
-Bet tik 1 dieną turim – 1 per metus.  
-Į edukacinę, jei Šiauliuose [pasakoja šiaulietė mokytoja], tai mes galim 1 ar 2 pamokas 
uţimt, mes galim išeiti tikrai, mus visada išleidţia, nes muziejus greta, ir jokios bėdos nėra. 
Bet jeigu jau visai dienai, tai visas autobusas – tada jau kokie 3-4 mokytojai išvaţiuoja iš tos 
mokyklos, mokinių irgi po pusę klasės, tiesiog irgi tie organizaciniai dalykai [tampa 
sudėtingi].  
-Vienas mokytojas gali veţti tik 15 vaikų.  
-Pas mus mokykloj irgi šiais metais prasidėjo tokia įdomi tendencija – po 4-5 pamokų 
išvaţiuoja klasės. Jei kelionė į Kauną, į Vilnių, čia kaţkur netoli, į Druskininkus – aplinkui 
Alytų, tai iš tikrųjų po 4 pamokų, kokią 12 valandą išvaţiuoja. Bet daţniausiai vaţiuoja 
kelios klasės – tarkim, 7-tų klasių komplektas – mes esam 5 klasės septintokų mūsų 
mokykloj, tai išvaţiuojam klasių auklėtojai. Daţniausiai tai yra 5-6 pamoka [kurias praleidţia 
vaikai], daţniausiai susijungia tos klasės – kurie nevaţiuoja vaikai, tie lieka mokytis. 
Mokytojai dirba su tais, kurie yra.  
-Mokyklos padėtis [geografinė] labai svarbu. 
 

M.: Būtent, kad muziejus būtų kuo arčiau? 
 
-Taip.  
 

M.: Sakykit, ar turėtų muziejų lankymas būti įtrauktas į mokyklos programą?  
 
-Jis jau yra įtrauktas, į bendrąsias programas, tarkim. Yra programose, ir ten konkrečiai 
nurodyta, kad lankyti parodas, muziejus ir t.t. 
 

M.: Bet laikas neišskirtas, tai yra jau uţklasinė veikla? 
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-Taip, neišskirtas.  
 

M.: O kaip manot, ar turėtų būti kaţkokios dienos muziejų lankymui išskirtos? Kad būtų 
galima – atėjo vaikas į mokyklą ir nuveţei į muziejų, o per pietus ar vakare parveţei. Ar 
turėtų būti tokios dienos?  
 
-Man atrodo, kad mokykla gali prisiimti sau tokią tvarką. Yra dienų… 
-Turi dienų.  
-Kai programą ruošia, gali įrašyti, kad vieną dieną skiria.  
-Kai būna nurodomos šventės, tai gali mokykla.  
-Nuo mokyklos reakcijos priklauso.  
-Į mokyklos veiklos planą įtraukti tiesiog.  
-10 dienų skirta popamokinei veiklai.  
 

M.: O per mėnesį ar gali 1 dieną pamokas praleisti – eiti į muziejus? 
 
-Ne. 10 dienų duota mokyklai. Iš tų 10 dienų būna teatro diena, muziejų, sporto diena. 
Įvairių veiklų yra.  
 

M.: Ar neturėtų būti muziejui skiriama daugiau dienų?  
 
-Suprantat, jei tai būtų privaloma, kad skirtų, tai tada turi būti muziejai nemokami. Ir tada 
gali juos [vaikus] išveţti.  
-Šiauliuose yra nemokamos muziejaus dienos Frenkelio viloj, ir visą naktį, visą dieną galima 
lankyti nemokamai. Bet tai būna metuose 1 diena.  
-Dar plius yra naktis muziejų. Dar galėtų muziejai susitarti tarpusavyje – Vilniuj viena diena 
ar naktis nemokama, paskui – Druskininkuose ar dar kaţkur, kad galėtum pasirinkti, 
uţsirašyti iš anksto į tą ekskursiją, kad ir į tą nemokamą pataikytum. Gal ne visada 
pataikytum, bet kaţkoks būtų kabliukas – kad aš ir nemokamai galiu patekti. Nesvarbu, kad 
ten kartą metuose ta edukacinė. Nes brangu – ir transportas, ir muziejaus bilietai – nes jei 
10 Lt vaikui į muziejų bilietas, jis iš karto sako: “Ne, nesąmonė, man čia to jau nereikia”. 
-Dar kelionė – jei muziejus yra kitame mieste. Ir kai vaţiuoji į Vilnių, tas 40 Lt – kiek vaikų 
gali uţ tokią sumą vaţiuoti? 
 

M.: Kokios edukacinės programos turėtų būti įtrauktos į mokyklos programą? Kad 
privalomai turėtų mokinys aplankyti?  
 
-Muziejus taip pat ruošia skirtingas programas.  
-Keičia programas muziejai.  
-Gal yra muziejų, kur yra tos pastovios programos. Dailės muziejuje kiekvieną kartą kitokia 
programa.  
-Turėtų būti tokios programos, kurios neišplečia programos turinio, bet kaip tik papildo 
sistemines ţinias. Tai, ką tu išmokai pamokoje – įtvirtini. Kad nedidėtų krūvis mokiniams, o 
būtų pagalba. Pramoga gal.  
-Į muziejų kad norėtų.  
 

M.: O būna tokių programų, kur vaikai nori sugrįţti? Kokios tai? 
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-Mes gal daugiau susidūrėm su sportinėm programom. Su auklėtiniais penktokais turėjom 
kūno kultūros pamoką Vandens parke, tai jiems buvo nepamirštama pamoka. Per tą 
valandą (paskui mes dar buvom ilgesnį laiką) Vandens parke jie, ţinokit, ir tinklinį suţaidė, ir 
visus ţaidimus, kuriuos tik įmanoma, per tą valandą.  
-Grįţta į tą patį muziejų, bet ne į tą pačią programą. Nes viena pamoka ten patiko, gal ir 
kaţkas kitas patiks. Ne todėl eina į kitą programą, kad nepatiko programa, bet todėl, kad 
nori daugiau visko.  
 

M.: Ar jūsų mokyklos bendradarbiauja su muziejais? Kaip?  
 
-Ţinių konkursai.  
 

M.: Kas juos inicijuoja?  
 
-Daţniausiai muziejus – kaţkokia data yra, rašytojo gimtadienis.  
-Valstybinių švenčių paminėjimas.  
 

M.: Dar koks nors bendradarbiavimas vyksta? 
 
-Mokykla pati kreipiasi – turim dienų, skirtų muziejams (kultūrai), turim tokių vaikų – 
maţesnių, didesnių – kaip galit sudėlioti programą, ką pasiūlyti? 
-Muziejai prašo talkų. 
-Mes einam aplinką valyti prie muziejaus. Muziejus kviečiasi.  
 

M.: Ar tai glaudus bendradarbiavimas?  
 
-Glaudokas.  
-Jei muziejus yra šalia.  
 

M.: Ponia…, jūsų mokykla toli nuo muziejų, bendradarbiavimo nėra. Jūsų…? Irgi ne.  
 
-Sakyčiau, Vilniuj irgi nėra tokio glaudaus, kaip, pvz., maţam miestely. Manau, kad ten yra 
glaudesnis bendradarbiavimas. 
 

M.: O kas trukdo vilniečiams bendrauti su muziejais? 
 
-Net neţinau.  
-Uţimti muziejai būna ir taip papildomai.  
-Ten ir visokių tokių srautų yra – ir uţsieniečiai, ir… 
-Toli tie muziejai (dėl talkų) – mūsų mokykla miesto pakrašty. Bet aš negirdėjau ir iš savo 
kolegių, kurios miesto centre dirba, kad būtų dalyvavę talkoj.  
-Reiktų bendradarbiavimo, bet jo nėra. 
 

M.: Koks būtų idealus bendradarbiavimas tarp mokyklos ir muziejaus?  
 
-Neţinau.  
-Anykščių rajone yra Bronės Buivydaitės muziejus. Per kiekvienas Jurgines būna miestelio 
šventė, suvaţiuoja ţmonės iš rajono, ir kiemelyje graţiam – prieš tai ką nors gamina su 
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technologijų mokytojais – gali parduoti, savotiška vaikų mugė. Ir labai paklausi. Šiemet lijo, 
bet vis tiek stovi prekybininkai su savo skėčiais, vieni perka, kiti ţiūri… 
 

M.: Vaikas ateina į tą mugę dėl to, kad mokykla sutaria su muziejumi? 
 
-Taip. Glaudţiai bendradarbiauja.  
 

M.: Kaip suprantu, paskatina tai, kad vaikai jaučia savo suinteresuotumą. Kas dar galėtų 
paskatinti?  
 
-Mokyklos galėtų bendradarbiauti, pamokas vesti.  
-Tarpininkauti.  
-Gal informaciją kaţkokią…Priklauso nuo vadovo muziejaus – kokią jie paduoda energiją, 
taip ir mes atsakom. Jei jie nekalbės, tai ir mes nekalbėsim.  
 

M.: Iš esmės muziejaus iniciatyvumas? 
 
-Taip [pritaria dauguma dalyvių]. 
-Ir visų įtraukimas – net tėvai įsitraukia į gamybą, į tą barankų kepimą.  
 

M.: O iš mokyklos pusės gali būti ţingsniai, kad tą bendradarbiavimą pasiekti? Pavyzdţiui? 
 
-Tu eini ta pačia linkme – kad vaikui daugiau duoti supratimo apie vieną ar kitą dalyką. 
Jeigu, tarkim, yra kraštotyros muziejus, tai jame yra daug visokių sričių surinkta, tai vaikas 
daug suţino – ir apie savo kraštą, ir apie ţmones, ir apie objektus – vienokius arba kitokius. 
Čia jau mokytojų iniciatyva galėtų būti – nuvesti į tą muziejų.  
 

M.: Kaip jūs įsivaizduojate idealų bendradarbiavimą tarp mokyklos ir muziejaus?  
 
-Gal reiktų iš pačios mokyklos vadovų iniciatyvos – gal bendrą sutartį su muziejum sudaryti. 
Dieną skirti mokyklai – kaip ir mūsų, Alytaus kraštotyros muziejuje, yra. Ir laikas suskirstytas 
atskirai klasėm, kad nebūtų 100 vaikų per 1 valandą.  
-Tos edukacinės pamokos. Ir – bendruomenės telkimas būtų – bet aš to nelabai matau 
dideliam mieste, tai aš matau maţesniame miestely – toks bendruomeniškumas.  
 

M.: Svajonė – sukurti muziejų…Kokį sukurtumėte jūs?  
 
-Aš, kaip istorikė – krašto istorijos muziejų.  
-Leiskit man pagalvoti.  
-Gal pas mus, Vilniuj, neuţtenka tokių muziejų, kur galima sviestą padaryti, kad būtų galima 
dirbti pačiam vaikui.  
-Vis tik aš rinkčiausi etnografiją, nes iš kelių metų veiklos su vaikais, tai jie mieliau renkasi 
tokias [etnografijos] programas edukacines.  
-Dar nesugalvojau, bet jei turėčiau daug pinigų, pirmiausia paremčiau tuos muziejus, kurie 
yra, nes kai vanduo bėga per stogą, freskos nyksta… Kad būtų šilta, jauku, o ne kad būtų 
kaţkas naujo. Tuos senus muziejus galima atgaivinti ir padaryti labai įdomius.  
-Aš tik dabar pagalvojau, ko trūksta – mes neturim sporto muziejaus.  
-Yra. 
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-Sporto halėje būtų idealiausia.  
-Yra krepšinio.  
-Tai tik krepšinio…Senoj sporto halėj Kaune būtų idealiausia. Kokį muziejų aš padaryčiau? 
Kai mano vaikai tokie – padaryčiau muziejų pačių vaikų sukurtų darbų. Ir būtų iš tikrųjų 
nerealių darbų.  
-Aš esu savo miesto, savo krašto patriotė – Rokiškis yra sūrio kraštas, tai aš padaryčiau  
sūrio muziejų. Prisimenu, kad edukacinėj programoj visai kitaip sūris valgėsi negu 
namuose. Atrodo, gyvenime nevalgiau taip to mocarelos sūrio su pomidorais, kaip man ten 
buvo skanu.  
 

M.: Ką darytumėt tam sūrio muziejuje – ar gidas vedţiotų po sales, ar rengtumėt koncertus, 
ar   ? 
 
-Viskas su sūriu būtų.  Gal ir parduotuvę atidaryčiau, kad galėtų…Svečiai klausia, negi nėra 
pas jus sūrio parduotuvės specialios? Nėra. Anksčiau būdavo.  
 

M.: O kaip jūs moksleivius sudomintumėte?  
 
-Pilnai tinka toks sudominimas muziejuose, koks yra šiuo metu. Dar pagalvočiau, ką naujo 
padaryti, bet dabar aš esu labai patenkinta.  
 

M.: Kaip idealiam muziejuj vyktų uţsiėmimai mokiniams?  
 
-Neţinau, dabar galvoju apie tą sūrio muziejų, prisimenu, kai buvom sūrio – vyno kely, tą 
sūrį valgėm… Neţinau, ką aš rinkčiausi – ar istoriją, ar etnografiją – man tas arčiausiai.  
-Viską, ką vaikas galėtų paliesti rankom, pasidaryti.  
-Praktinio darbo. Mūsų Vilniaus kraštas garsėja verbomis. Verbas galėtų vaikai gaminti, 
verbų muziejus – tokių graţių verbų yra. 
-Čekoniškėse toks muziejus – verbų – yra.  
 

M.: Kaip mokinius galima būtų pritraukti?  
 
-Muziejai turi būti patrauklūs.  
-Viskas, ką mes čia šnekėjom, daro muziejus patrauklius. Antrą sykį į kurį nenori grįţti – 
nepatrauklus.  
-Taip, apiplyšusiais tapetais, byrančiom lubom, vaikai bijo, kad ant jų neuţkristų kas nors. Ir 
pačiai į tokį sugrįţti nesinori.  
-Pateikimas. Nes jeigu palei sieną vien eksponatai… Gal situacijos kaţkokios galėtų būti 
vaidinamos… 
-Kaip mokytojui reikia pašaukimo, taip ir muziejininkui. Turi būti gyvas ţmogus, nuo 
pristatymo – kai kalbėjom apie glaudų bendradarbiavimą – tarkim, turi telefono ragelį, 
skambini į muziejų ir sakai: “Ką galit man padaryti, padėti?”. Naujoves praneša, informuoja 
apie naują ekspoziciją. Reikia to betarpiškumo. Maţiau formalumų, principingumų, kurie 
kartais trukdo. Yra tokių problemų – net ir dėl laiko derinimo – tu sakai, kad 16 val. atvyksi, 
o jie – ne, ne, pusę penkių penktadieniais mes darbą baigiam. Na, gal iki 17 val. galit? Ne, 
negalim. 
 

M.: Ar per 10 metų įvyko koks teigiamas pokytis?  
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-Taip. 
-Taip. 
-Didelis teigiamas [kelios respondentės].  
-Teigiamas, kad muziejai tobulėja, bet ta komercijos pusė labai yra iškilusi, tą patys 
muziejininkai pripaţįsta. Būna ir iš mokytojų pusės – atvaţiuoja, 30 vaikų paleidţia, ir 
galvoja, ką tu čia mums parodysi dabar. Vaikai – čipsų pakas, limonado butelys. Neparuošti 
vaikai. Mokytojas uţsidės pliusiuką, o muziejininkas turi sudominti, verstis per galvą.  
-Čia tas darbas prieš ekskursiją privalomas.  
-Yra ir tarp mokytojų ta kategorija, kuri ir į muziejus, ir į renginius eina tik su vaikais, 
mokiniais.  
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Pedagogų grupės dešifravimas II 

 
- Fizikos mokytojas, Vilniaus vid. m-la, pomėgis - dviračiai, po 1,5 val. būnu gamtoje. 
Hobis – darbas mokykloje. 

 
- Šiaulių sanatorinė m-la, dėstau matematiką, hobi - rankdarbiai, kelionės. 

 
- Vilniaus gimnazija, hobi - sportinis turizmas (kalnai), teatras. 

 
 - Dėstau anglų k., iš Anykščių gimnazijos,  mėgstu keliauti, skaityti. 

 
 - Esu iš Pakruojo raj., pagrindinės. mokyklos, mėgstu skaityti. 

 
 - Stengiuosi neskaityti. Skaitau literatūrą, kurią mokiniams uţduodu skaityti. 

 
- Muzikos mokytoja, pomėgis - menas. 

 
- Istorijos mokytoja iš Grigiškių, hobi – kelionės. 

 
- Lentvario  m-la. Hobi - sportas, kelionės.  

 

Moderatorius: Ar Jūs asmeniškai daţnai lankotės muziejuose? Kuriuose? Kokie Jums 
muziejai patinka? Kodėl? Kokie ne? Kodėl? Kodėl Jūs lankotės muziejuose? Ar daţnai 
lankotės muziejuose? 

 
-Nedaţnai. Priklauso nuo to, kuo aš domiuosi, kokie mokyklos projektai. Auklėtiniai – juos 
nelengva nuveţti. Vaikai sumaterialėję – jų pagrindinis muziejus – Akropolis. Kartą arba 2 
kartus per metus. Negaliu atsiriboti nuo mokinių. 
-Mėgstu ir lankausi, bet daugiau - kai išvaţiuoju. O Šiauliuose – kelis kartus per metus (dėl 
savęs) be auklėtinių. Man rūpi paţiūrėti muziejus, taip uţaugino. Muziejuose. surinkta 
įdomybės, įdomu paţiūrėti, ką siūlo. 
-Aš istorikė – pati lankausi, kai esu kaţkur. Muziejuje gali susidaryti įspūdį – daug visko 
vienoj vietoj. O su mokiniais – pagal temas vaţiuojam į Vilnių 2-3 kartus per metus. Daugiau 
su mokiniais vaţiuoju (70-80% su mokiniais). 
-Labai mėgstu muziejus. Kai auginau vaikus, eidavau su šeima kiekvieną savaitgalį. Ir 
dabar uţbėgau į sendaikčių parduotuvę bent. Man patinka koncertai, muzika. Muziejus – 
istorija – praeitis – man patinka knaisiotis po tai, kas buvo. 
-Kai vaţiuoju į uţsienį, uţsuku į muziejus (jei yra laisvo laiko), nors nėra tokio didelio 
potraukio. Vilniuje maţiau būnu muziejuose. Bet lyg tai kovo 11-ą d. atviros dienos 
muziejuose – visada uţsuku tuo laiku – kas ten naujo pamatyti. Stengiuosi kasmet nueiti. 
Dėl bendro išprusimo – turiu ţinoti, kas ten yra, įdomūs ir eksponatai. Pagalvoju, kokia to 
paveikslo istorija, kokiu būdu jis čia pakliuvo. Asmeniškai [muziejuose lankausi] - 20%, 80% 
- su mokiniais. 
-Daug keliauju ir po egzotiškus kraštus. Būtinai einame į muziejus. Altajaus kalnuose 
buvom Rericho muziejuje ir Buriatų muziejuje. Egzotika. Gidės dţiaugėsi mumis. O po 
Lietuvą, Latviją – būtinai einame. Cėsio pily buvom. O Lietuvoj – anksčiau dirbau gide, tai 
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jau nebevaikštau Vilniuje, tik su mokiniais. 50% lankausi muziejuose asmeniškai, 50% su 
mokiniais. 
 

M.: Kaip Jūs vertinate Lietuvos muziejus? Kokie yra jų privalumai ir trūkumai, lyginant su 
kitų šalių muziejais? 
 
-Turtingi muziejai eksponatais. 
-Ypač baţnytinio paveldo. 
-Rumšiškės. 
-Tautinė tapatybė. Tai stipru. Kuo mes įdomūs atvaţiavusiam. 
-Nuo gido priklauso – buvo 2 gidės, tai nepatiko viena gidė. Vaikai šmirinėja, o ji bumba, į 
vaikus neţiūri. O šalia matėm uţsieniečių gidę – kaip ji dirbo su jais! Nuoširdumo trūko [tai 
gidei, kuri su mūsų vaikais dirbo]. 
-Yra problema – ţinom, kuris gidas gerai [dirba]. Vaikai ypač jaučia nuoširdumą ir 
fanatizmą. 
-Galima 2 puses vertinti – kaip gidas moka savo darbą, kaip tas darbas jam patinka, ir kaip 
gidas paruoštas. 
-Uţsienio muziejai intelektualesni. Programos skiriasi pagal amţiaus grupes. Karo 
muziejuje [uţsienyje] – pvz., kvapai povandeniniuose laivuose [muziejuje] – jūreivio kojinių, 
oro ir pan. Filmas apie, pvz.: dailininko gyvenimą. 
-Ir Lietuvoje Arklio muziejuje yra filmuota medţiaga. 
-Nuvaţiuoji į Helsinkio muziejų – kur vaikai gali pačiupinėti viską – vėjo greitį, nesvarumo 
būklę. Kad būtų galima apčiuopti, pačiupinėti, ne vien eksponatai uţ stiklo. 
 

M.: Kokių muziejų Lietuvoje trūksta? 
 
-Trūksta muziejų fizikams ir matematikams. Yra tik keli - Technikos muziejus – puiku, 
Etnokosmologijos muziejus, Pinigų muziejus. Yra ir pasitikrinimas – po visko vaikas eina 
prie kompo ir pasako, ką prisimena. 
 

M.: O kokie yra nereikalingi iš esančių? 
 
-Velnių muziejus. 
– visai jis geras [keli dalyviai] 
-Dirbtinai nekurčiau nieko, viskas turi atsirasti natūraliai. Mano specialybė – lituanistika – 
rašytojų gimtinių tiek daug. Ţemaitės muziejuje buvom anksčiau – tai sako gidas – jūs šią 
vasarą pirmieji. Gal informacijos per maţai. 
 

M.: Ar daţnai muziejuose lankotės su mokiniais? Kokiuose?  
 
-Buvo kelionė – Valančiaus, Ţemaitės muziejai, Baublių muziejus. Klausiau vaikų, kas 
paliko įspūdį. Bet vaikams paliko įspūdį beţdţionė gyva ten. 
-Karo muziejus, T.Ivanausko muziejus. 
-Su septintokais norėjom paţinti Šiaulių apskritį. Vykom į vietinę TV, geleţinkelio muziejuje 
buvom, į Kurtuvėnų regioninį parką. Šiemet lankėmės Pakruojo dvaro edukacinėje 
programoje. 
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-Istorine tematika. Genocido muziejus, architektūra pagal įvairius stilius (mieste ekskursija). 
Šiemet turėjau svečių iš 6 Europos valstybių. Buvo muziejams palankus laikotarpis – ir 
Vilnius, ir Trakai. Net ir uţsienio vaikai nori Akropolio ir vandens parko. 
 

M.: Ar būna muziejų, kur vaikai nori grįţti? 
 
-Ekspozicija sudomina. Malburge susiţavėjo kryţiuočių pilimi – nori grįţti su tėvais. 
-Prie Kretingos yra indėnų gyvenvietė – nori grįţti. Vaikai racionalūs. Gaunam uţduotį, 
derinam su dalykininkais, grįţtamasis ryšys. Mūsų specifinė mokykla – orientuoti į menus. 
-Jau 3 kartą planuoju grįţti į Marijampolę – Centrinėje bibliotekoje – yra interaktyvios 
pamokos – 5 programos. Vaikai ten nori grįţti, ten nemokama. Auklėtojos būna nuošaly, 
darbuotojai prašo palikti vienus. 
 

M.: Kokia yra pedagogo funkcija edukacinėse muziejų programose? 
 
-Tramdymas. 
-Tada, jei neįdomus gidas – triukšmas. 
-Nuo ekspozicijos priklauso. 
-Pedagogas nukreipia prieš ekskursiją, vaikai turi to norėti, turi jiems [vaikams] pateikti 
entuziastingai. 
-Seime [kai buvom ekskursijoje] viską leido, Prezidentūroj [ekskursijoje] – nieko neleido. 
-Mokytojas turi būti organizatorius, o paskui tik stebėti procesą. Grūto parke – norėjo paskui 
grįţę Vilniuje ţiūrėti, kur buvo Vilniuje tie buvę paminklai. 
 

M.: Ar dalyvaujate su moksleiviais edukacinėse muziejų programose? Su kokio amţiaus 
moksleiviais? Kokiuose muziejuose? 
 
-Dabar nelabai organizuojam tik ekskursijas. 
-Objektai – bent 2 – edukaciniai. 
-Visada su edukacija. Vaikai turi kaţko išmokti, Akropoly su tėvais gali būti. Akropolis gali 
būti paskui. Mūsų darbas nukreipti, kad ta edukacija veiktų. 
-Edukacija būna tam tikra tema: vaikai kepė duoną, dalyvavo procese. 
-Priklauso nuo amţiaus. Maţesni – nori čiupinėti, vyresni gali refleksuoti, pvz.: kino naktis.  
-Neakcentuoju edukacinės programos – vaţiuojam pasiţmonėti. 
-Kai veţi į edukaciją – duodu uţduotį. Pvz.: vaţiavom į Rumšiškes – susiskirstėm į grupes – 
čia suvalkiečiai, čia ţemaičiai. Jie patys dirba – aprašo trobas ar pan., su nuotraukomis, 
brėţiniais, pateikia medţiagą. Gauna paţymį. 
-Uţduotis - surasti objektus, nufotografuoti. 
-Rumšiškėse mes dirbom su moliu, ţvakes liejom. Ne visi iš karto galėjo dirbti. Autobuse 
virš 40 vietų. Vieni dirba, kiti ţiūri [nėra gerai, kad ne visi vaikai būna uţimti]. 
 

M.: Kas vedas edukacines programas muziejuose? 
 
-Veda muziejininkai. 
-Ne visada. Buvom Taikomosios dailės muziejuje. Gidas papasakojo, paskui ir vaikai, ir 
mokytojai piešia, vaikams tas įdomu. Kaip dalyvis dalyvauji. 
-Mokytojas nebent vertėjauja. 
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Niekas nedalyvavo tokioj edukacijoj, kad nepatiktų. 
 
-Patikrini, ar vaikams bus įdomu. Pasiklausi atsiliepimų, pasiskambini, pasiklausi, internete 
ieškau informacijos – ar įdomu. 
-Kad uţimtų visus vaikus – kad nebūtų ţiūrovų. 
-Yra skirtumas, kai [edukacinę programą] veda menininkas, kur jo sritis [profesionalas] ir kai 
muziejaus darbuotojas, kuris savarankiškai visko išmokęs. Menininkas geriau veda. 
 

M.: Ar turėtų edukacinių  programų vedantieji turėti kokį nors pedagoginį – psichologinį 
paruošimą? 
 
-Taip, turi jie būti. Kaip pateikti maţiems ir paaugusiems. Diplomas nėra būtinas, bet 
psichologinių ţinių muziejininkas [vedantis edukacines programas] turi turėti. Dirba su 
vaikais, turi derinti pagal jų amţių – turi šnekėti pagal jų lygį. Sudominti, o paskui įterpti 
sudėtingesnių dalykų. Jaunesniems patinka kartoti tą patį. Paauglys jau to nedarytų, jam 
būtų nuobodu. 
-Uţsienyje yra ir bukų ekskursijų – dėdė Kopernikas, dėdė Napoleonas, dėdė 
Mikelandţelas. 
-Priklauso nuo muziejininko asmenybės. 
-Įvairiai. 
-Vienareikšmiškai neatsakysi. 
-Gidai mėgsta monologus (negerai taip). 
-Turbūt neturi psichologinio - pedagoginio paruošimo. 
-Lemia asmenybė. 
-Ţinios padeda. 
-Ne kiekvienas gali būti geras pedagogas baigęs pedagogiką. 
 

M.: Ar mokiniams patinka dalyvauti edukacinėse muziejų programose? Kas jiems patinka? 
Kas nepatinka? Kokią naudą moksleiviai gauna iš šių programų? Kas nenaudingo būna 
šiose programose? 
 
-Molio lipdymas, ţvakių liejimas – vaikams patinka, bet trūkumas, kad neuţėmė visų vaikų, 
jie šurmuliavo, reikėjo priţiūrėti. Patiko Niūronių muziejus. Vaikai piešė. Buvo veiksmas, 
įdomu. 
-Rodė, kaip supo Joniuką lopšy – vienas supo, kitas malkas nešė. Svarbu vaiko įtraukimas į 
bendrą veiklą. Patrauklesnės erdvės reikia, o ne vien tiktai – iš autobuso į pastatą ir atgal. 
Rumšiškės geros tuo, kad yra erdvė. Vasariniai muziejai (palapinėse) patrauklūs. 
-Galėtų muziejai atvaţiuoti, pristatytų vaikams programas, kviestų, vaikams būtų intriga. 
Galėtų internete įdėti filmukus, mes vaikams pristatytume. 
-Jau yra [filmukų]. 
-Ne visi muziejai dar turi. Galėtų. 
-Patinka integracija – produktyvaus mokymosi klasės muziejuose. Mokosi muziejuose. 
Atskirai organizuoti sunkiau. 
-Pavelas minėjo apjungimą. Gerai, kad platesnėj erdvėj (vienoj vietoj) veiksmas vyktų - 
duona, ţvakės – vienoj erdvėj būtų – [tuo pačiu] kelionė būtų pigesnė. 
-Laikrodţių muziejus, Klaipėdoje skulptūrų parkas – įdomios uţduotys ten. 
-Man Anykščiai, pats kraštas įspūdingas, vaikai prisimena, kaip buvo, net uţaugę 
prisimena. 
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-Anykščiai. Stengiamės. Palemone – gidės asmenybė [daro didelę įtaką]. Romantikė veda. 
-Ir kiemas, aplinka svarbu. Erdvė – kaip ir Niūronyse – gamta. 
-Kaune nesuţavėta likau. Su antrokais buvom – kaip kariavo lietuviai pasakoja gidas 
[nuobodţiai] ir vaikus tildo, ir mums įtampa, grasino išvaryti. O kita grupė – gavo uţduotis 
[visi uţimti buvo] ir buvo ramu. 
-Per daug šnekų tokio amţiaus vaikams. Per daug teksto. 
-Planetariumas. Tos pačios programos, gėda jau vaiką veţti. Maţiukams patinka, bet 
vyresniems – ne. 
-Man nepatiko Gedimino pilis. Nėra eksponatų, tik priţiūrėtojas. 
-Ir tas piktas. Ir su suaugusiais piktas. 
-Lipti malonu į Gedimino pilį, bet tik tai ir liko. 
-Molėtuose naktį – vyrukai nedirba savo darbo, anekdotus pasakojo. 
-O mums pasakojo taip įdomiai ten pat. 
-Gidai prasti, tik matėm objektus, bet... 
-Ten (Molėtuose) trūksta organizacijos. Gamta - fantastika. Galima ten būtų kurti bendras 
programas – ir biologijos mokytojams, naktį – fizikams, astronomams, bet jie [muziejai] 
nenori priimti vaikų naktį. Ten galima ir literatūros pamokas daryti... 
-Maţiukų naktį nevesčiau, o nuo 7-os klasės galima rizikuoti. 
 

M.: Ar mokiniai gali turėti įtakos sprendimui dėl klasės dalyvavimo kokioje nors edukacinėje 
programoje? 
 
-Vaikai sprendţia (mano septintokai). Seimas, Katedros poţemiai, Pinigų muziejus – iš 
gandų, išgirdo, norėjo. 
-Mokiniai nedalyvauja, nes jie pradinukai. Mes paskirstom – pvz.: ketvirtokams Anykščiai. Ir 
derinam prie programos, ir ne. Apsitariam, galvojam, kokia programa bus tais metais, 
bandom derinti. Imam bent vieną edukaciją. 
-Mes – tariamės su vaikais. Jie ir aš renkam informaciją – iš gandų, iš interneto, 
sprendţiam. Sprendţia vaikinai. Ir balsuoja dar. O berniukai nenori verpti siūlų. Lankėmės 
Rukloj. Tai, kas jiems svarbu. 
-Stebim, kokia pasiūla iš muziejų, stengiuosi pritaikyti savo dalykui (temai), renkamės, kad 
nauja vieta būtų (nelankyta). 
-Vaikai kartais pasako, ko nori, bet šiaip – pagal programą. 
-Aš klausiu vaikų, jie siūlo – berniukai – kur ginklai, sportas, mergaitės – prie ramesnių 
dalykų. Po to prasideda ginčai, ieško lyderio. Jie siūlo, derinamės, ieškom kompromiso. Jei 
mes primesim, vaţiuos, bet bus prievarta, klausimas, koks efektyvumas. 
 

M.: Kam teko vesti pamokas muziejuje? 
 
-Mūsų mokykloje yra privaloma išvesti mokinius į kitą erdvę. 
-Teko. 
-Mes turim muziejų mokykloj. 
-Buvo integruotos pamokos. Jei gidas nenori bendrauti ar jo neimam. Pasakoja – istorikas – 
iš savo pusės, matematikas – iš savo pusės. Vaikams įdomu. Asmeniškai teko dalyvauti VU 
fizikos prietaisų aiškinime. 
-Napoleonas ir Lietuva. Trakų pily – apie kunigaikščius. Buvo suplanuota pamoka su 
uţduotim, jie [vaikai] rinko informaciją, buvo vertinami. 
-Autobuse pasakoji [vaţiuojant į muziejų]. 
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Nereikalingas gidas, jei vedi pamoką (daugumai). 
 
-Jei ruošiesi tokiai pamokai. 
-Teko J.Biliūno gyvenimą pasakoti klasėje ir J.Biliūno muziejuje. 
 
Nebuvo daugumai tokių situacijų, kai kartu su gidu veda. 
 
-Teko. 
-Gidas pats įtraukia mokytoją į pamoką. Ir jeigu mokytojas norės, įsitrauks. Daţnai 
mokytojas pasišalina. 
-Man teko iš naujo aiškinti, ką gidas sakė vaikams. 
-Gerai būtų, jei gidas įtrauktų mokytoją į pamoką, ir mokytojas refleksuotų. 
-Jei jie organizuotų atvirą pamoką, tarčiausi su gidu, būtų nuostabu. 
 

M.: Kokios pamokos galėtų vykti muziejuose? 
 
-Visas pamokas galime vesti. 
 

M.: Kokie yra tokių pamokų privalumai? 
 
-Aplinka. 
-Vaizdinės priemonės. 
-Atmosfera – vaikas kitaip reaguos, jam labiau įstringa. 
-Kitokia refleksija. 
-Čia gyvai, natūralu, mato, girdi. Čiupinėja. 
-Veikimas, judėjimas kitoks. 
-Regimoji, girdimoji – vaikas įtraukia visus pojūčius. Mokyklose mes to negalim. 
 

M.: Kokie yra tokių pamokų trūkumai? 
 
-Papildomas laikas – kol nueisi, pareisi. 
-Atstumas. 
-Pinigai. 
-Tolminkiemyje – jau Rusija, vizų reikia. 
-Mums į Kraštotyros muziejų – 3 Lt. – jei jis [vaikas] jų neturi? 
-Edukacijos yra pigios, reikia bandyti vesti. 
-Jei neduoda vaikas pinigų, negali vaiko priversti. 
-Kviečiam ir į mokyklą muziejininką, pasakoja jis. 
-Apriboja vaikų skaičių – iki 20-25 vaikų, arba dalinam – mokytojas būna 2 kartus. 
-Laikas nesuderintas. Muziejuje galima gidą uţsisakyti tik į 17 val., o pamokos vyksta iki 14 
val., nespėja vaikai. 
-Geriau, kad būtų pasiruošę muziejai, ţinotų, ko reikia kuriai klasei. 
-Turi būti orientuoti į mokyklą, ţinoti programas. 
-Ar būtų lėšų edukologui, ypač maţuose miesteliuose? Čia dideliems muziejams, kur daug 
lankytojų. 
-Geriau skirtų lėšas kurti interaktyvioms pamokoms. 
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- Muziejuje vaikai – įtvirtina ţinias, pasitikrina. Net pasiremia tomis ţiniomis visai netikėtose 
situacijose. 
-Įgūdţiai, poreikis atsiranda domėtis. 
- Išeiti iš savo kiemo. 
 

M.: Ar yra koks nors bendradarbiavimas tarp muziejų ir mokyklų? Ar tai yra glaudus 
bendradarbiavimas? Pateikite Jūsų mokyklos ir muziejų bendradarbiavimo pavyzdţių. 
 
-Būna grįţtamasis ryšys – Anykščiai. Iš abiejų pusės (muziejuje – gido ruošimas – mes 
galim, kiek norim angliškai vesti ekskursijas). Ir muziejus ţinai, ką ruošia. Maţas miestelis. 
-Gaunam iš muziejaus informaciją. Mokykloje privaloma 1 pamoka per metus. 
-Nebendradarbiaujam, neturim arti muziejaus, keičiam muziejus. Nesilankom ten pat. 
-Pas mus [mūsų mokykloje] metų pradţioj ir pabaigoj yra 3 dienos, skirtos muziejams – 
nurodyti rekomenduojami muziejai (mokyklos administracija nurodo). 
 

M.: Kodėl maţai bendradarbiaujama? 
 
-Maţai mokyklos reaguoja į muziejų pasiūlymus. Daug laiko reikia – pusės dienos. 
-Vilniuj daug lankytojų, muziejai išlepinti. O Anykščiuose... 
-Reklamos maţai, galėtų labiau pasireklamuot. Yra, kas siunčia į el. paštą, net į asmeninį – 
bet tokių vienetai. 
-Mums siūlo muziejai programas - Sruogos, Putino, Krėvės – pasiruošę bendradarbiauti. 
-Klaipėdoj yra bendradarbiavimo. Maţosios Lietuvos muziejus – atsispaudţia darbus. 
Skulptūrų parkas – irgi – ar tai dėl asmeninių ryšių, ar tai... 
-Vilniuj – didelis tempas, vaikai uţimti. 18 val. uţsisakyti gidą – kad vaikai spėtų po visų 
uţsiėmimų, neįmanoma, o išsiprašinėti iš visų pamokų... Oze – gidas iki 15 val. – tai kaip 
nueiti? Mūsų mokykla nustato [mokyklos administracija nustato], kada eiti į muziejus, o ne 
mokytojas. 
-Yra, kurie nesidomi, kitų nedomina. 
-Nesuderinamas darbo grafikas. 
-Mokinių pasyvumas. 
-Ne su visomis mokyklomis muziejai bendrauja – kaimo mokyklos apleidţiamos. 
-Kaimo vaikai tikrai nori visko. Mes dabar ėjom senamiesčiu, kiek jam [kaimo vaikui] 
įspūdţių, mes [t.y. kaimo mokyklos] neinformuojami, mes per toli nuo kultūros, mes 
atitraukiami. 
-Miestas persisotinęs. 
-Mokyklos administracijos poţiūris – pyksta kiti, iš kurių pamokų išeini, reikia leidimų, 
administracijos poţiūriu. 
 

M.: Kokį Jūs įsivaizduotumėte idealų mokyklos ir muziejaus bendradarbiavimą? 
 
-Klasę perkelti į muziejų. 
-Šiauliuose vaţinėjo policijos autobusiukas – ten gidas, eksponatai, vaikai šaudo, čiupinėja. 
Atvaţiuoja prie durų. Per 30 min. viena klasė spėja viską apţiūrėti. Visi pilni įspūdţių. 
(Mobilus muziejus). 
-Visi muziejai turi turėti mobilius muziejus. Laikas čia jau nieko nebereiškia. 
-Tradicijų kūrimas – dvyliktokai eina per paskutinę pamoką – į J. Biliūno gimtinę visi einam – 
darom pamoką. 
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-Atviros dienos nemokamos. Kraštotyros muziejuje organizuoti šventes – Kalėdos, Kūčios, 
Joninės. 
-Muziejų atstovai paderintų laiką atvaţiavę į mokyklą – kada mokyklai tiktų. 
-Anykščiai graţiai daro – Arklio muziejus, Siaurukas – graţiai benradarbiauja šie muziejai 
su mokykla. 
 

M.: Ar muziejų lankymą reiktų įtraukti į bendrojo lavinimo mokyklų programas? 
 
-Daugelyje mokyklų įtraukta. 
-Prievarta mielas nebūsi. 
-Kultūrinė paţintinė veikla – nebūtinai muziejus. 
 

M.: Kokia turėtų būti edukacinės programos trukmė? 
 
-1 pamoka. Vaikai ilgiau nekoncentruoja dėmesio. Nebent keistųsi veiklos pobūdis ar būtų 
pertraukėlė. Vyktų kaip pamokos. 
-Turėtų būti didelis organizuotumas, ne tik muziejuje, bet kad ir keli mokytojai susiderintų. 
 

M.: Ar teko dalyvauti tęstinėje edukacinėje programoje muziejuje? 
 
-Trūksta labai šito. 
-Mes vaţiuodavom (asmeniškai aš), veţiau mokinius į skirtingus Lietuvos kampelius. 
-Vaikai norėtų tam pačiam muziejuj kitaip. 
-Mes, lituanistai, pagerbti, galima sakyti, kad visi rašytojai turi muziejus, yra kur mokinius 
nuveţti. 
-Ţiūrėti etnosą, tautosaką. 
-Paintegruota gali būti – kalbinė grupė. 
 

M.: Kaip muziejus padaryti patrauklesnius moksleiviams? 
 
-Individualumo – uţimti vaiką asmeniškai: „aš dariau, parsiveţiau namo“. 
-Rezultatu išreikšti save. 
-Galėtų būti muziejuose uţklasinė veikla. Konkursą paskelbti. 
 

M.: Koncertai muziejuose? 
 
-Teigiamai vertinu. 
-Gal nereikėtų to daţnai. 
-Koks tikslas kiekvienos programos (koncerto) – ne gauti pelno ar reklamos dainininkui. 
-O tikslas – nukreiptas į vaiko tobulėjimą, kad tai būtų skirta asmeniškai jam. 

 

 

M.: Ką Jūs norėtumėte palinkėti, patarti muziejams, mokykloms? 
 
 
-Plačiau atverti duris. 
-Bendradarbiauti. 
-Laukti mūsų. 
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M.: Jeigu Jūsų niekas nevarţytų, kaip Jūs organizuotumėte edukacines programas 
muziejuose? Koks būtų Jūsų idealus muziejus moksleiviams? Kas ten vyktų (parodos, 
koncertai ir t.t.)? 
 
-Kaimo amatų – sukurti visą miestelį. 
-Alytuj taip būna per miesto šventę. 
-Tai brangu. Reiktų edukacinio išsilavinimo, pedagoginių ţinių. Gal tai galėtų būti keli 
ţmonės, net ir vaikas vestų programą. 
-Galėčiau pasiūlyti skyrių – muziejuje apie keistuolius ţmones, tokius kaip, pvz., Orvidas, 
kaip Birţuose tas, kur tvenkinius kasa. 
-Kad vaikams jame [muziejuje] būtų ką veikti. Veiklos. 
-Pasaulio muzikantų muziejus vyresniems, technologijų pristatymas – vaikams tas įdomu – 
Klaipėdoje yra „Ţuvies akis“, pakviečiam juos pas save. 
-Kernavėj buvom amatų palapinėse, ir nakvynė ten buvo – tai buvo didelis įspūdis. 
Programa turi būti išskirtinė. 
-Graţus parkas kaip Kairėnuose. Planetariumas, amatai, technikos muziejus – didelė erdvė 
– kur visko būtų. 
-Gal ţymių ţmonių keistenybių parodyti – kad visi mes esam keisti. 
-Apjungti į vieną bendrą muziejų kelis muziejus [vienoj erdvėj]. Mano svajonė – padaryti 
senų prietaisų, kurie dabar nenaudojami, muziejų – atvaţiuoti pas mokinius, vaţiuoti rinkti iš 
vaikų, tėvų, padaryti, kad jie, prietaisai, veiktų. 
-Mūsų mokytoja fizikos taip jau daro – buvo laikrodţių, senos aparatūros parodos mūsų 
mokykloj – patefonai ir t.t – sunešta vaikų. 
-Kad priimtų įvairų uţmokestį muziejai. 
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Moksleivių grupės dešifravimas 

 
- Man 15 metų, 8 kl. Hobi – sportas, motoroleriai, motociklai, tikslas - pasiekti ko nors 
tinklinyje, arba tapti profesionaliu motociklininku. Esu iš Alytaus. 
-J. Biliūno gimnazija, Anykščiai. Hobi  – literatūra ir menas. 
-Trakų gimnazija – 11 kl. Traukia dailė, laukiu vasaros, kada nieko nereiks daryti, ieškau 
savęs. 
-Mokausi Čiurlionio mokykloje, man 16 metų, 10 klasė. 
-Lentvaris, domiuosi gamtiniais mokslais, gali būti ir medicina, mėgstu kiną. 
-9 klasė, 16 metų – vilnietis, domina sportas, ateitį sieju su rankiniu. 
-Trakų V. Didţiojo gimnazija, domiuosi medicina. 
-Ateitis su kompiuteriais, laisvalaikiu futbolas. Esu iš Pakruojo. 
-Man 15 metų, patinka groti pianinu. 
 

Moderatorius: Ar lankotės muziejuose, kokius ţinote? 
 
-Dailės muziejus. 
-Pinigų muziejus. 
-Arklio muziejus. 
-Gintaro muziejus. 
-Visus išvardino – Nacionalinis. 
-Arklio ir Gintaro. 
-Pinigų. 
-Trakų pilis – ginklų paroda, Povandeninių laivų muziejus 
-Klaipėdos laikrodţių muziejus. 
-Jūrų muziejus. 
 

M.: Kodėl lankotės? 
 
-Įdomu. 
-Kaţką naujo suţinau. 
 

M.: Ar daţnai lankotės? 

 
-Kai būna galima nuvaţiuoti su klase. 
-Stengiuosi per vasarą aplankyti 2-3 muziejus. 
-Aplankom daugiausia su klase arba su tėvais. 
-Su klase 2-3 kartus, o su tėvais 1 kartą. 
-Dailės muziejus. 
-Su klase arba su draugais 3 kartus per metus. Su draugais - kaip liepia mokytojai. 
-Aš pats organizuoju išvykas, surenku pinigus, uţsakau autobusą. 3 ar 5 kartus per metus. 
-Anksčiau daugiau vaţiuodavau. Dabar daugiau į teatrus. Per metus 2 kartus. 
-Dailės nacionalinė galerija labai patiko, buvo įdomu, nes patiems reikėjo daryt. 
-Su klase 2-3 kartus per metus. 
-2-3 kartus per metus. 
-Su šeima, su klase. Daţniau su šeima. Karo, Čiurlionio, dailės muziejai. Labai patiko 
piešinių muziejus Šiauliuose. 
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M.: Kur buvote? 
 
-Pinigų muziejus. 
-Nacionalinė dailės galerija – kosmoso tema. 
-IX fortas, vaikštai po ţeme. 
-Taikomosios dailės muziejus, labai geras. 
-IX fortas, apkasai. 
-Pinigų ir Čiurlionio muziejai. 
-Laivų muziejus, Dailės muziejus. 
-Dailės muziejus – gera paroda, Vasiljevo kolekcija. 
-Gintaro muziejus, suţinojau, kad gintaro labai didţiulius gabalus išmesdavo jūra. 
 

M.: Kurį muziejų norėtumėte aplankyti? 
 
-Versalio rūmus – gausi istorija, Liudviko 16-ojo išlaidumas, prabanga. 
-Baltuosius rūmus. 
-Ermitaţas, labai sudomino architektūra. 
-Lėktuvų muziejų. 
-Madam Tiuso Amsterdame. 
-Senovinių mašinų muziejų. 
 

M.: Su kuo įdomu lankytis muziejuose? 
 
-Su klase, daug jaunimo, humoro. 
-Su draugais. 
-Sutampa poţiūris, vilniečiai, su tėvais nelabai įdomu. 
-Vienam nuobodu. 
 

M.: Kas yra įdomaus muziejuose? 
 
- Parodos. 
- Aplinka. 
- Eksponatai. 
- Įdomūs, originalūs eksponatai. 
 

M.: Kas muziejuose nepatinka? 
 
-Būna neįdomu, nuobodūs pasakojimai, nepritaikyti jaunimui, daugiau vyresniems, per daug 
datų. 
-Kai pasakoja, kad įtrauktų legendą, mitą, būtų įdomiau. 
-Datos. 
-Nuobodi aplinka: tik sienos, pvz., IX forte – smėlis. 
-Kad gidas paklausinėtų auditoriją, kas ţino, kaip ten buvo, sudomintų. 
 

M.: Kas patiktų? 
 
-Svarbu geras gidas. 
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M.: Koks yra tipiškas muziejų lankytojas? 
 
-Išsilavinęs ţmogus. Jeigu ţmogui patinka muziejai, pinigų visada atras. 
-Nesvarbu, ar vyras, ar moteris, turi domėtis istorija, tada jam bus įdomu. 
-Jaunas ţmogus. septintokai ar aštuntokai nelabai norės eiti. Tam ţmogus turi subręsti, kad 
jį sudomintų istorija, geografija. 
-Paprastas ţmogus. 
-Vieną muziejų reikia aplankyti kelis kartus, tada daugiau supranti. 
-Suaugęs ţmogus. Septintokui ar aštuntokui dar neįdomu. 
-Išsilavinęs, subrendęs, kas domisi, tas ir eis. 

 

M.: Kodėl einate į muziejus? 
 
-Iš susidomėjimo. 
-Nelabai mėgstu muziejus, daugiau teatrus, seminarus. 
 

M.: Edukacinės programos, kas patinka? Kas nepatinka? 
 
-Suorganizuoju pats, bet pačiam kepti duoną - man nepatinka minkyti, tik ţiūrėti. 
-Kepti Anykščiuose duoną, skanu buvo. 
-Arklio muziejus: duona, margučių daţymas, ţvakių liejimas. Dabar nauja programa: 
partizanai ir audimas. 
-Saldainių fabrikas, ir dailės muziejus, darėm lankstinukus grafiti formatu. 
-Pinigų muziejus. Kiek sveria auksas, platina, svėrėmės. 
-Rumšiškės – malti miltus, kepti bandelę. 
-Tai Dailės muziejus. Su klase išleidome savo albumą (pasirenki suknelę, ją nupieši, kuriais 
metais taip buvo rengiamasi). 
-Su klasiokais įdomiau nei vienam. 
-Įdomu buvo. 
-Nacionalinė Dailės Galerija – po visos apţvalgos buvo įvairios medţiagos ir daţai, patys 
darėme kosmoso šalmus. Ir šokoladą gaminome Trakuose. 
-Šokolado fabrikas Vilniuje, Pinigų muziejus – banknotus darėm. 
-Gyvosios archeologijos dienos Sudeikiuose – pagoniški ţiedai, lankai, šarvai, daug apie 
ţoleles kalbėjo, daug archeologijos. 
 

M.: Kas sprendţia, kokiose edukacinėse programose dalyvauti? 
 
-Auklėtoja siūlo. 
-Aktyvūs tėvai, kurie ieško ir siūlo auklėtojai. 
-Pasiūlo auklėtoja galimus variantus ir klasė balsuoja (lapeliai). 
-Siūlo mokiniai, daugiausia merginos. 
-Duodu 2 ar 3 variantus, darom balsavimą, aišku, atsiranda, kas nenori ir nevaţiuoja, imam 
iš kitų klasių. 
-Mokytojai nori, kad nors ką nors pamatytume. Duoda pasirinkti. 
 

M.: Ar mokytojai siūlo? 
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-Geografijos mokytojas pats siūlo, pvz:. kareivių mini muziejų. 
-Fizikos pasiūlo į astronomijos muziejų. 
-Istorijos mokytojas siūlo, mes balsuojam. 
 

M.: Edukacinės programos, kas paliko įspūdį, nepatiko, yra naudinga? 
 
-Viskas patiko, draugai, viską kartu veikiam. 
-Sudeikiai, daug pagonybės susiţinojau. 
-Nebuvo trūkumų. 
-Pinigų muziejuje – patiko, kad  moderniai, skirta įvairaus amţiaus ţmonėms, muziejaus 
interjeras nepatiko, spalva. 
-Klaipėdos laikrodţių muziejus patiko, kad kiekvienam kambary skirtinga epocha, nuo 
baroko iki naujų laikų, renesanso laikrodţiai. (Nepatiko pats pastatas, išorė, medinis, niūrus 
pastatas). 
-Baltuose rūmuose, kad kambariai vis kitų spalvų, pvz:. Ţalioji salė. 
 

M.: Kas patiko, nepatiko edukacinėse programose? 

 
-Dailės muziejus – gidas patiko. Nepatiko, kad labai maţai laiko. 
-Ţiūrėti įdomu, bet pačiam daryt… 
-Trakų pilyje – ginklų paroda, kad buvom tik vienoje salėje, kad vienas ţmogus tik pasakoja, 
nebuvo įdomu. 
-Pinigų muziejuje buvo labai daug ţmonių, organizacinės problemos, viskas labai greitai, 
per maţai laiko. 
 

M.: Ką rekomenduotumėte arba ne? 
 
-Neikit ten, kur bus tik teorija. 
-IX fortas, uţtenka, ką matai vaikščiojant. 
-Molėtų observatoriją rekomenduočiau. 
-Naktinis Vilnius: naktis – gidas pasakoja daug istorijos, visas legendas. 
-Būna įdomu suţinoti, patirti. 
-Kaţką naujo suţinai. 
-Į kaţkokius poţemius (kur aprengia spec. apranga ir pas tave įleidţia šunis, labai įdomu) 
(pasakojo jam klasiokas). 
-Pagal pomėgius reikia ţiūrėti. 
 

M.: Ką reiktų daryti, kad apsilankymas būtų įdomesnis? 
 
-IX fortas, kad būtų geriau apšviestas, garsais pagąsdintų. 
-Suteikti mistiškumo. 
-Kauno Medicinos muziejus nieko neleidţia liesti, pvz.: pagaminti tabletę ar kokį tirpalą. 
-Karo muziejuje duotų neveikiančių minų pakrapštyti. 
 

M.: Ar norėtumėt, kad pamokos vyktų muziejuose? 
 
-Istorijos pamoka – istorijos muziejuj. 
-Fizikos pamoka Molėtų observatorijoje astronomine tema. 
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-Fizikos – Molėtai, geografijos pamoka, kur paveikslai su ţemėlapiais. 
-Ar yra matematikos muziejus? 
-Technologijos pamoka, kad ir maisto tema. 
-Labai gerai, daugiau informacijos gautume, daugiau įsimintume. 
 

M.: Kokie pamokos muziejuje trūkumai? 
 
-Daugiau laiko uţima tokia pamoka. 
-Kad viską reikia organizuoti, kaţkur vaţiuoti. 
 

M.: Kokie pamokos muziejuje privalumai? 
 
-Praktinis darbas. 
-Ţinios įsimintų. 
-Įdomiau. 
-Daug ekspozicijos. 
-Paţintys su naujais ţmonėmis. 
-Nauji efektai, apšvietimas. 
-Geresnis apšvietimas, kai matai trūkumus. 
-Laikas, organizavimas [trūkumas]. 
-Išlaidos [trūkumas]. 
 

M.: Ar turėtų būti privalomas dalyvavimas? 
 
-Privalomas. 
-Nebūtų taip įdomu, jeigu būtų privaloma. 
-Gerai, kad būtų privaloma, kitus priverstų, kurie nieko nenori, kaţką pamatyti. 
 

M: Kokia tokių pamokų nauda? 
 
-Ţmonės gauna ţinių, patirties. 
-Kad per pamoką patenki, kur norėjai. 
-Daugiau pradedi domėtis. 
-Praktiniai įgūdţiai. 
-Suţinai, pamatai, daugiau įsimeni. 
-Geresnis temos suvokimas, nes kai pamatai, daro savo poveikį. 
-Kad kaţką suţinosi naujo ir galėsi pritaikyti savo gyvenime. 
-Muziejuose labiau įsimeni. 
 

M: Ar niekam nebuvo pamokų muziejuose? 
 
-Pasakoja gidas, parodo meteoritus, o vėliau mokytoja prideda iš savo pusės. 
-Pirmiau pasakoja – klausinėja. 
-Gidas pasakoja, mes klausinėjam, paskui įvairūs testukai. 
 

M.: Kokia turėtų būti ideali pamoka muziejuose? 
 
-Kad būtų veikimas, kaţką darom. 
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-Aplinka suteikia įdomumo, pats gali padaryti. 
-Sakyčiau iš savo patirties, sudominti legendomis, praktika. 
-Chemijos pamoka – aplinka pritaikyta chemijai, pvz., medţiagos, ir kad duotų patiems 
kaţką padaryti. 
-Telekomunikacijos muziejus. Teorijos nelabai kas klausosi. Leido liesti, sujunginėti laidus, 
paskui skverelyje pasakojo istoriją, kaip Belas atrado telefoną. Turi būti maţiau teorijos, 
daugiau praktikos ir veiksmo. 
-Gidas turi būti, tos srities mokytoja ir patyręs ţmogus, kad pasakotų iš savo patirties. 
-Gidas ir mokyklos mokytoja. 
-Įţymus ţmogus. 
-Profesorius. 
-Toks ţmogus, kurį daug kas ţinotų, nes vaikai atsimintų, kai pasakoja koks nors įţymus 
ţmogus. 
-Kad vyktų vienoje patalpoje, nesiblaškyti. 
-Per ausines - gidas, būtų įdomiau, o mes kitoje aplinkoje. 
 

M.:Ką galite patarti muziejams? 
 
-Daugiau tobulėti, atnaujinti eksponatus. 
-Pritaikyti įvairaus amţiaus ţmonėms. 
-Maţiau teorijos, atsibosta, atnaujinti interjerą. 
-Kad mokintųsi iš kitų, kad ir iš uţsienio, daugiau reklamuotis mokyklose skelbimais, soc. 
tinkluose. 
 

M.: Ką manote apie muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą? 
 
-Jeigu per daţnai, tai atsibostų. 
-Turėtų, bet ne per daug. 
-Ne visi mokiniai turi lėšų, jeigu paremtų, tai būtų gerai. 
-Jeigu atveš į mokyklas, nebus tos atmosferos, neįdomu. 
 

M.: Koks turi būti muziejus? 
 
-Aprėpiantis daug sričių ir modernus. Pora sričių muziejuje: fizika, biologija, dailė, 
technologija. 
-Karo muziejus, kad būtų baugus, tikroviškesnis. 
 

M.: Idealus muziejus vaikams? 
 
-Turi būti gidas profesionalas ir kad paskui būtų patiems leista pasivaikščioti po muziejų, 
organizuoti seminarus, diskusijas. 
 
-Anykščių koplyčia, padarė pradinukams lėlių spektaklį. 
 
-Rodyti filmus. 
 
-Organizuoti šventes muziejuose: Velykos, Joninės. 
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M.: Kokį įkurti muziejų Lietuvoje? 
 
-Kad įeitum kaip į akvariumą, povandeninis miestas, akvariumas mėlynai šviečia. 
-Batų muziejus, šimtmečio drabuţiai. 
-Senovinių gyvūnų muziejus, iškamšos, akvariumai. 
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Priedas Nr 2: Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos 

klausimų formuluotės 
 

M1. Ar Jūs lankotės muziejuose? 

1. Taip, lankausi => klausti M2 kl. 

2. Ne, nesilankau => pereiti prie M6 kl. 
 

M2. Kodėl Jūs lankotės muziejuose? Galimi keli atsakymai 

1. Noriu suţinoti kaţką naujo, įdomaus 

2. Maloniai praleisti laiką 

3. Praleisti laiką su šeima/ draugais 

4. Lankausi muziejų organizuojamuose renginiuose (koncertuose, parodose, susitikimuose 
ir pan.) 

5. Lankausi muziejų mokomosiose (edukacinėse) programose  

6. Muziejų lankymą organizuoja mokykla  

7. Kita (nurodykite)_____________ 

 

M3. Kaip daţnai lankotės muziejuose? 

1. Bent kartą per mėnesį 

2. Bent kartą per pusmetį 

3. Bent kartą per metus 

4. Rečiau 
 

M4. Kokiuose muziejuose lankėtės pastaraisiais metais? 

  _____________________________________________________________  
 

M5. Su kuo daţniausiai lankotės muziejuose? 

1. Vienas 

2. Su tėvais 

3. Su vaikais 

4. Su draugais 

5. Su mokytojais 

6. Kita (nurodykite)_______________________ 
 

KLAUSTI VISŲ 

M6. Ar Jūs ţinote / teko girdėti, kad muziejuose vyksta edukacinės programos? 

1. Taip 

2. Ne 
 

M7. Ar jūs dalyvavote muziejų edukacinėse programose? 

1. Taip, dalyvavau => klausti M8 kl. 

2. Ne, nedalyvavau => pereiti prie M11 kl. 
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M8. Kiek kartų dalyvavote muziejų edukacinėse programose per paskutiniuosius 3 metus? 

1. 1 kartą 

2. 2-3 kartus 

3. 4-5 kartus 

4. Daugiau negu 5 kartus 
 

M9. Kokiose edukacinėse muziejų programose Jūs lankėtės arba dalyvavote? Galimi keli ats. 

1. Etnokultūrinėse 

2. Dailės 

3. Istorijos 

4. Technikos 

5. Kita (nurodykite)_____________________ 
 

M10. Ar Jums buvo naudingas dalyvavimas muziejų edukacinėse programose? 

1. Labai naudingas 

2. Greičiau naudingas 

3. Greičiau nenaudingas 

4. Visiškai nenaudingas 

5. Sunku pasakyti 
 

KLAUSTI VISŲ 

M11. Kaip jūs vertinate muziejų vykdomas edukacines programas? 

1. Labai gerai 

2. Gerai 

3. Blogai 

4. Labai blogai 

5. Sunku pasakyti 
 

M12. Kas Jus paskatintų dalyvauti muziejų edukacinėse programose? Galimi keli atsakymai 

1. Programos šeimai 

2. Programos neįgaliesiems 

3. Programos senjorams 

4. Specializuotos programos  

5. Tematikų įvairovė 

6. Kino filmai 

7. Galimybė susipaţinti su naujais ţmonėmis 

8. Galimybė susirasti naujų draugų 

9. Poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų  

10. Kita (nurodykite)____________________________ 

11. Neturiu poreikio/ neturiu galimybių 
 

M13. Ar, Jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo lavinimo 

programas?  

1. Taip  

2. Ne 

3. Sunku pasakyti 
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M14. Ar yra toks muziejus Lietuvoje , kurį Jūs labai norėtumėte aplankyti? Koks tai 

muziejus?  
 

_______________________________________________________________ 
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Priedas Nr 3: Telefoninės muziejų darbuotojų apklausos 

klausimų formuluotės 
 

1. Ar Jūsų muziejuje organizuojamos edukacinės programos (jų tematika/ turinys) yra 

derinamos su mokyklomis? 
1. Taip 
2. Ne 
3. Sunku pasakyti 

 

2. Ar, Jūsų nuomone, muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo lavinimo 

programą? 
1. Taip 
2. Ne 
3. Sunku pasakyti 
 

 

 

3. Kas Jūsų muziejuje veda edukacines programas? Galimi keli atsakymai 
1. Muziejininkai 
2. Edukologai 
3. Ekskursijų vadovai 
4. Restauratoriai 
5. Administracijos darbuotojai 
6. Kita (nurodykite):_________________ 

 

4. Ar Jūsų muziejuje yra atskiras edukologo etatas? 
1. Taip 
2. Ne 

 

5. Ar, Jūsų nuomone, Jūsų muziejuje reikalingas atskiras etatas edukologui, ţmogui, kuris 

uţsiimtų tik edukacinėmis programomis? 
1. Taip 
2. Greičiau taip 
3. Greičiau ne 
4. Ne 
5. Sunku pasakyti 
 

6. Kas muziejuje turėtų vesti edukacines programas? 
1. Muziejininkai 
2. Edukologai 
3. Ekskursijų vadovai 
4. Restauratoriai 
5. Administracijos darbuotojai 
6. Kita (nurodykite):_________________ 
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7. Nurodykite 3 svarbiausias kliūtis, iškylančias įgyvendinant edukacines programas: 
1. Nėra/ trūksta etatų (edukologo, muziejaus pedagogo)  
2. Nėra/ trūksta techninių priemonių 
3. Nėra/ trūksta finansavimo  
4. Nėra/ trūksta metodinės literatūros  
5. Nėra ryšio tarp muziejaus ir mokyklos  
6. Nėra/ trūksta šio darbo patirties 
7. Kita (nurodykite): ______________________ 

 

8. Ką Jūs manote apie dabartinių edukacinių programų finansavimą? Ar jis yra ... 
1. Pakankamas => pereikite prie10 kl. 
2. Greičiau pakankamas => pereikite prie 10 kl. 
3. Greičiau nepakankamas => klauskite 9 kl. 
4. Nepakankamas => klauskite 9 kl. 
5. Sunku pasakyti => klauskite 9 kl. 

 
KLAUSKITE TŲ, KURIE NURODĖ, KAD EDUKACINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS YRA NEPAKANKAMAS ARBA 

GREIČIAU NEPAKANKAMAS 

9. Lyginant su dabartiniu edukacinių programų finansavimu, kiek apytiksliai procentų jis 

turėtų būti padidintas, kad Jūs galėtumėte jį vertinti kaip pakankamą ar greičiau pakankamą? 
 
 ________________________% 
 
KLAUSTI VISŲ 

10. Ar Jūs jaučiate kokį nors susidomėjimą edukacinėmis programomis, jų palaikymą, 

paramą joms iš šių institucijų: 

 

 
Taip Ne 

Sunku 
pasakyti 

1. Kultūros ministerija 1 2 3 

2. Švietimo ir mokslo ministerija 1 2 3 

3. Savivaldybės 1 2 3 

4. Švietimo institucijos 1 2 3 

5. Lietuvos muziejų asociacija 1 2 3 

6. Kita (nurodykite): 1 2 3 

 

11. Ar dalijatės patirtimi edukacinių programų srityje su kitais Lietuvos muziejais? 
1. Taip, semiamės patirties iš kitų muziejų 
2. Taip, informuojame apie savo patirtį kitus muziejus 
3. Ne 

 

12. Ar įgyvendindami edukacines programas naudojatės uţsienio muziejų patirtimi? 
1. Taip 
2. Ne 

 

13. Papasakokite plačiau, kokia konkrečiai uţsienio muziejų patirtimi teko pasinaudoti? 
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Taip 

Greičiau 
taip 

Greičiau 
ne 

Ne 
Sunku 

pasakyti 

14A. Ar Jums patinka dirbti 

muziejuje? 
1 2 3 4 5 

14B. Ar Jums patinka vesti 

edukacines programas? 
1 2 3 4 5 

 

Socialiniai - demografiniai klausimai 
 

S1. Muziejaus pavadinimas:  ____________________  
 

S2. Respondento pareigos:  _____________________  
 

S3. Ar Jūs seniai vedate edukacines programas mokiniams? 
1. 1 metus ar trumpiau 
2. 2-3 metus 
3. 4-5 metus 
4. 5 metus ir ilgiau 

 

S4. Respondento lytis: 
1. Vyras 
2. Moteris 

 

S5. Jūsų amţius: _____________________ 
 

S6. Jūsų išsilavinimas: 
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas 
2. Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas (kolegijos) 

3. Aukštesnysis ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 m. 
4. Specialistai, neturintys aukštesniojo išsilavinimo 
5. Kita (nurodykite): _____________________ 

 

S7. Ar Jūs turite pedagoginį išsilavinimą? 
1. Taip 
2. Ne 

 

S8. Ar Jūs dalyvaujate kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose? 
1. Taip, reguliariai 
2. Taip, kartais 
3. Taip, bet retai 
4. Niekada 
5. Kita (įrašykite): 

 

S9. Koks yra Jūsų atlyginimas per mėnesį „į rankas“? 
___________________ lt. 

 

S10. Ar Jus tenkina gaunamas atlyginimas? 
1. Taip 
2. Greičiau taip 
3. Greičiau ne 
4. Ne 
5. Sunku pasakyti 
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11. Jūsų muziejus yra: 
1. Nacionalinis muziejus 
2. Respublikinis muziejus 
3. Savivaldybės muziejus 
4. Ţinybinis muziejus 
5. Viešoji įstaiga muziejus 
6. Privatus muziejus 
7. Visuomeninis muziejus 
8. Mokyklos muziejus 
9. Kita (nurodykite)__________ 

 

S12. Vietovė 
1. Vilnius 
2. Kaunas 
3. Klaipėda 
4. Šiauliai 
5. Panevėţys 
6.Kita (nurodykite):__________ 
 

Tikslus.muziejaus pavadinimas 
_____________________ 
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Priedas Nr 4: Grupinių diskusijų planai 

Diskusijos planas: bendrojo lavinimo mokyklų įvairių sričių pedagogai 

 

1. ĮVADAS  

Pasisveikinimas 

 Moderatoriaus prisistatymas 

 Diskusijos taisyklės 

 Respondentų prisistatymas: 

 Vardas, amţius, kurioje mokykloje dirba, kokias pamokas veda? 

 

2.1. Muziejų lankomumas 

 
Ar Jūs asmeniškai daţnai lankotės muziejuose? Kuriuose? Kokie Jums muziejai patinka? 
Kodėl? Kokie ne? Kodėl? Kodėl Jūs lankotės muziejuose? Ar daţnai lankotės muziejuose? 
 
Kaip Jūs vertinate Lietuvos muziejus? Kokie yra jų privalumai ir trūkumai, lyginant su kitų 
šalių muziejais? 
 
Kokia yra muziejų materialinė būklė (eskponatai, techninės galimybės ir pan.)? 
 
Kokių muziejų Lietuvoje trūksta? O kokie yra nereikalingi iš esančių? 
 

2.2. Edukacinių programų vertinimas 

 
Ar daţnai muziejuose lankotės su mokiniais? Kokiuose? 
 
Ar dalyvaujate su moksleiviais edukacinėse muziejų programose? Su kokio amţiaus 
moksleiviais? Kokiuose muziejuose? Kokia yra pedagogo funkcija edukacinėse muziejų 
programose? 
 
Ar mokiniams patinka dalyvauti edukacinėse muziejų programose? Kas jiems patinka? Kas 
nepatinka? Kokią naudą moksleiviai gauna iš šių programų? Kas nenaudingo būna šiose 
programose? 
 
Kaip vertinate muziejaus darbuotojus, vedančius edukacines programas? (kompetencija, 
bendravimas su vaikais, gebėjimas sudominti ir pan.) 
 
Kokia Jūsų asmeninė nuomonė apie muziejų edukacines programas? Ar Jums įdomu? 
Kodėl taip? Kodėl ne? Kokiose muziejų edukacinėse programose Jūs primygtinai 
siūlytumėte mokiniams dalyvauti? Kokiose ne? Kodėl? 
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Ką Jūs asmeniškai keistumėte šiose programose? Ką galėtumėte pasiūlyti, kad šios 
programos būtų įsimintinesnės, įdomesnės (idėjos)? Kokių reikėtų naujovių?  
 
Ar mokiniai gali veikti sprendimą klasei dalyvauti kokioje nors edukacinėje programoje. Ar 
Jūs norėtumėte, kad moksleiviai turėtų galimybę spręsti, kokiose edukacinėse programose 
dalyvauti? 
 
 

2.3. Pamokų muziejuose vertinimas 

 
Kaip Jūs vertinate pamokas muziejuose? Kokie yra tokių pamokų privalumai ir trūkumai, 
lyginant su pamokomis mokyklose (organizaciniai aspektai, priemonės, aplinka, iškylančios 
problemos ir t.t.)? Kokios pamokos galėtų vykti muziejuose? Kas turėtų vesti pamokas 
muziejuose (padagogas/ muziejaus edukologas/ muziejaus darbuotojas)? 
 
 
Ar pastebite kokią nors pamokų muziejuose naudą moksleiviams? Kokią? 
 

2.4. Mokyklų ir muziejų bendradarbiavimas 

 
Ar yra koks nors bendradarbiavimas tarp muziejų ir mokyklų? Ar tai yra glaudus 
bendradarbiavimas? Pateikite Jūsų mokyklos ir muziejų bendradarbiavimo pavyzdţių. Kas 
trukdo mokyklai bendradarbiauti su muziejais? Kas skatina mokyklą bendradarbiauti su 
muziejais? 
 
Kokį Jūs įsivaizduotumėte idealų mokyklos ir muziejaus bendradarbiavimą? 
 
Ar edukacinių programų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo lavinimo 
programas? Kurių klasių mokiniams? Kokios edukacinės programos turėtų būti įtrauktos į 
programas? 
 
Ar reikia skirti specialias dienas muziejų edukacinių programų lankymui? 
 
Kaip muziejus padaryti patrauklesnius moksleiviams (renginiai, technologijos or pan.)? Ką 
reikėtų daryti, kad mokiniai norėtų sugrįţti į muziejus?  
 
 

2.5. Palinkėjimai ir pageidavimai 

 
Ką Jūs norėtumėte palinkėti, patarti muziejams, mokykloms? 
Jeigu Jūsų niekas nevarţytų, kaip Jūs organizuotumėte edukacines programas 
muziejuose? Koks būtų Jūsų idealus muziejus moksleiviams? Kas ten vyktų (parodos, 
koncertai ir t.t.)? 
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Diskusijos planas: bendrojo lavinimo mokyklų 8-12 klasių moksleiviai 

 

1. ĮVADAS  

Pasisveikinimas 

 Moderatoriaus prisistatymas 

 Diskusijos taisyklės 

 Respondentų prisistatymas: 

 Vardas, amţius, kur mokosi, ką veikia laisvalaikiu ir pan. 

 

2.1. Muziejų lankomumas 

 
Ar lankotės muziejuose? 
Kokius muziejus Jūs ţinote? 
Kuriuose iš šių muziejų Jūs lankėtės? 
 
Kodėl Jūs lankotės muziejuose? 
 
Kaip daţnai lankotės? Ar yra muziejų, į kuriuos Jūs einate ne vieną kartą? 
Kurį muziejų norėtumėte aplankyti dar ir dar kartą? Kuris muziejus Jums labiausiai patiko? 
 
Kurį muziejų apskritai Lietuvoje ar pasaulyje norėtumėte aplankyti? 
 
Su kuo lankotės? 
Su kuo Jums įdomiausia lankytis muziejuose?(galima pasufleruoti: su mokytojais, su tėvais, 
su draugais ir pan.) 
 
Kas jums įdomiausia lankantis muziejuje? Kodėl? 
Kas Jums nepatinka muziejuose? Kodėl? 
 
Kaip Jūs įsivaizduojate tipišką muziejų lankytoją? Kuo Jūs skiriatės nuo jo? Kuo Jūs esate 
panašus į jį? 
 

2.2. Edukacinių programų vertinimas 

 
Ar daţnai muziejuose lankotės su mokykla? 
 
Ar dalyvaujate edukacinėse muziejų programose? Su kuo dalyvaujate (šeima, draugai, 
mokykla)? 
 
Kaip daţnai dalyvaujate edukacinėse muziejų programose? 
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Kas organizuoja dalyvavimą edukacinėse muziejų programose (tėvai/ mokytojai/ mokiniai)? 
Ar mokiniai gali veikti sprendimą klasei dalyvauti kokioje nors edukacinėje programoje. Ar 
Jūs norėtumėte turėti galimybę spręsti, kokiose edukacinėse programose dalyvauti? 
 
Kas paliko didţiausią įspūdį programoje/ programose? Kas Jums buvo naudinga? Kodėl? 
Kas Jums nepatiko? Ko pritrūko tose programose? Kas, Jūsų nuomone, buvo visai 
nereikalinga? Kokią edukacinę programą Jūs rekomenduotumėte savo draugui? Kodėl? 
Kokios ne? Kodėl? 
 
Ar laukiate dalyvavimo edukacinėse programose? 
 
Ką Jūs asmeniškai pasiūlytumėte, kad šios programos būtų įsimintinesnės? Ką Jūs 
asmeniškai pasiūlytumėte, kad šios programos būtų dar įdomesnės? 
 

2.3. Pamokų muziejuose vertinimas 

 
Ar norėtumetė, kad kai kurios pamokos vyktų muziejuose? Kokios pamokos, Jūsų 
nuomone, galėtų/ negalėtų vykti muziejuose? Kodėl? Kuo skirtųsi to paties dalyko pamoka 
muziejuje ir mokykloje? Kokie būtų privalumai ir trūkumai tokių pamokų? 
 
Kokia Jums asmeniškai būtų nauda iš pamokų muziejuose? 
 
Prašome papasakoti, kaip vyksta tipinė pamoka muziejuje? 
 
Kokia būtų ideali pamoka muziejuje (kokios pamokos turėtų vykti muziejuje, kas turėtų ją 
vesti, kur ji turėtų vykti: visame muziejuje/ atskiroje patalpoje, kokios priemonės turėtų būti 
naudojamos: interaktyvios programos kompiuteriuose, audio gidai...)? 
 

2.4. Palinkėjimai ir pageidavimai 

 
Ką Jūs norėtumėte palinkėti, patarti muziejams, mokykloms? 
Jeigu Jūs turėtumėte savo muziejų ir Jūsų niekas nevarţytų, kaip Jūs organizuotumėte 
savo muziejaus veiklą vaikams? Koks būtų Jūsų idealus muziejus vaikams? Kas ten vyktų 
(parodos, koncertai ir t.t.)? 
Gal Jūs įkurtumėte muziejų, kokio nėra Lietuvoje? Koks jis būtų? 
 
 


