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MUZIEJŲ IR MOKYKLŲ KURIAMAS
TINKLAS SKATINS MUZIEJŲ
KULTŪROS PROVERŽĮ Į MOKYKLAS
„Lietuvos muziejai turi iš tiesų didelį for
maliojo ir neformaliojo ugdymo potencialą,
jie yra unikali vieta mokytis ir mokyti,
keistis patirtimi ir skatinti asmenybės
vystymąsi“, – teigia Lietuvos muziejų asocia
cijos (LMA) vadovas, Šiaulių „Aušros“ mu
ziejaus direktorius Raimundas Balza, taip
paaiškindamas pagrindines prielaidas naujo
švietimo projekto gimimui.

L

MA ir Europos socialinio
fondo agentūros pasirašyta dvišalė sutartis dėl
projekto „Muziejus-mokyklamoksleivis. Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų nacionalinis
partnerystės tinklas“ įgyvendinimo pagal 2007-2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-

10-V „Neformaliojo švietimo
paslaugų plėtra“ yra motyvuotas startas, skirtas stiprinti
bendradarbiavimą su švietimo
įstaigomis, sudaryti prielaidas
mokytojams ir mokiniams
naujai pažvelgti į muziejus,
kaip į aktyvius pilietinio ir tautinio ugdymo partnerius.
Tinklas užtikrins
sėkmingą partnerystę

Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų
bendradarbiavimą, panaudojant muziejų išteklius ugdymo
proceso tobulinimui - pagrindinis projekto siekis. Numatyta
suformuoti nacionalinį muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, kuriame muziejai ir
mokyklos sutelks savo kompetencijas ir išteklius. Šiandieninėje visuomenėje vis aiškiau
suvokiamas poreikis kurti mokyklą, kuri ruošia moksleivius
gyvenimui, o ne egzaminui.
Muziejų partnerystės su mokyklomis stiprinimas skatins
moksleivius aktyviau ieškoti
savo talentų, atskleisti asmeninius gebėjimus.
Projekto metu inicijuoti,
sukurti ir įgyvendinami edukaciniai užsiėmimai ne tik palengvins programinės mokomosios
medžiagos įsisavinimą, bet taip

56

I

EUROPOS RITMU

pat moksleivius mokys tolerancijos ir ugdys tarpkultūrinio
bendradarbiavimo
įgūdžius.
Projekto metu yra numatytos
veiklos ir mokymai, užtikrinantys lyčių lygybės principą.
Kai kurie projekto partneriai,
kaip antai Lietuvos jūrų ar
Kretingos muziejus, edukacinėse programose nagrinės ir
aplinkosaugines temas, todėl
tikimasi, jog projektas turės ir
papildomą edukacinę naudą.

ciją apie visų Danijos muziejų
edukacines programas, pateikia
daug metodinės medžiagos,
kurią mokytojai gali taikyti
savo pamokose, ar planuodami
išvykas į muziejus.
Lietuvos muziejai per metus
surengia maždaug 11 tūkstančių edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvauja per 230 tūkstančių moksleivių. Tačiau, anot
R. Balzos, bendradarbiavimas
su švietimo įstaigomis yra nepakankamas. Projektas paskatins stipresnę komunikaciją su
mokyklomis, atsiras galimybių
pamokas praturtinti unikalia
muziejų sukaupta medžiaga.
Mokyklos dalyvaus
patraukliose programose
Projekto vykdytojai ketina
surengti mokymus švietimo
darbuotojams, kurių tikslas - supažindinti su muziejų
edukacine veikla, paslaugomis,
analizuoti muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo
galimybes, siekiant įtraukti muziejų
lankymą į bendrojo ugdymo
programas. Projekto įgyvendi-

Planuojama sukurti specialią interneto svetainę, kuri
pristatytų visų Lietuvos muziejų edukacinę veiklą, skatintų
komunikaciją tarp muziejaus
darbuotojų ir pedagogų, teiktų
konsultacijas mokykloms. Toks
informacijos sutelkimas vienoje
svetainėje yra populiarus kitose
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nimo metu planuojama mokyti
9 tūkst. moksleivių, 120 mokytojų bei 120 mokymosi visą
gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų.
Nacionalinio M.K.Čiurlio
nio dailės muziejaus edukacinė
programa „MKČ menų medonešis. Ragauk ir auk“ padės
skirtingų amžiaus grupių mokiniams praplėsti mokykloje
dėstomas žinias meninio konteksto pagalba. Pvz., pradinių
klasių mokiniams bus naudojama JAV psichologų ir muziejininkų įdiegta ir pasiteisinusi
Lietuvoje „Vizualinio mąstymo
strategija“, taip pat žaidybiniai elementai. Vyresnių klasių
mokiniai bus mokomi derinant
meno istorijos ir teorijos žinias
su kūrybiniais užsiėmimais improvizuotoje dailininko studijoje, teatralizuotais vaidinimais.
Lietuvos jūrų muziejaus
(LJM) darbuotojai įgyvendins
edukacinę programą „Pažink
jūros paslaptis“. Čia vyraus su
gamta, gyvūnais ir ekologija
bei istorija susijusios užsiėmi-

mų temos. Programą planuojama sudaryti iš 6 laisvai pasirenkamų modulių.
Literatūrinio A. Puškino
muziejaus darbuotojai parengs ir įgyvendins edukacinę
programą,
supažindinančią
moksleivius su rusų inteligentijos gyvenimu Lietuvoje bei
ugdančią toleranciją kitai kultūrai. Programą planuojama
įgyvendinti ne tik Vilniuje, kur
įsikūręs muziejus, bet ir dar
12-koje miestų.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinio
partnerystės tinklo kūrimas
jau pradedamas. Atliekamas
Lietuvos muziejų edukacinės
veiklos įvertinimo ir mokinių
bei mokytojų poreikių tyrimas, kurio pagrindu bus suformuotas muziejų lankytojų
„portretas“, įvertinta šiuo metu
muziejų vykdoma edukacinė
veikla, surinkta informacija
apie visuomenės poreikius ir
sukurtas „idėjų bankas“ muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo formavimui.

Kultūrinę dvasią skleis
net 17 Lietuvos muziejų
Mokyklų ir muziejų bend
ras projektas sukurs terpę,
skatinančią tarpusavio bendradarbiavimą bei edukacinių
programų, kurios ateityje galėtų tapti formaliojo švietimo
dalimi, kūrimą. 17 Lietuvos
muziejų – projekto partnerių, –
įgyvendins atskiras programas
visoje šalyje. Lietuvos dailės,
Nacionalinis M.K.Čiurlionio
dailės muziejai, Nacionalinis
muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų
rūmai, Lietuvos jūrų, Šiaulių
„Aušros“, Maironio lietuvių
literatūros, Lietuvos aviacijos,
A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinis, Lietuvos teatro, muzikos ir kino,
Alytaus kraštotyros, Kėdainių
krašto, Rokiškio krašto, Kretingos, Šilalės Vlado Statkevičiaus,
Literatūrinis A. Puškino muziejus, Vilniaus memorialinių
muziejų direkcija ir VšĮ Lietuvos energetikos muziejus susitelks bendriems darbams, siekdami įvykdyti muziejų kultūros
proveržį į šalies mokyklas.
Lietuvos muziejų asociacijos inf.
EUROPOS RITMU

I

57

