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Pratarmė

Moksleiviai atveria muziejaus duris ir... pamoka
prasideda. Šiandien tai gali išmėginti daugelis
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir
mokinių. Dėl kruopštaus pasiruošimo, glaudaus
bendradarbiavimo ir kūrybiško požiūrio, gyvais
muziejų eksponatais praturtintas ugdymo procesas tampa realybe.
Šis leidinys pristato Lietuvos muziejų asociacijos ir septyniolikos partnerių-muziejų projekto
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų
ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis
partnerystės tinklas“ 3,5 metų trukusias veiklas.
Muziejai ir mokyklos buvo skatinami bendradarbiauti, siekiant ne tik praturtinti pamokas unikalia muziejų medžiaga, bet ir sudaryti prielaidas
mokykloms naujai pažvelgti į muziejus, kaip į
aktyvius pilietinio ir tautinio ugdymo partnerius.
Leidinį sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje
apžvelgiamos Projekto veiklos, kuriomis siekta
sukurti prielaidas ir terpę muziejų ir bendrojo
ugdymo mokyklų bendradarbiavimo sisteminiams pokyčiams atsirasti. Apie Projekto metu
surengtus mokymus, juose įgytų žinių pritaikymo praktikoje galimybes pasakojama antrojoje
leidinio dalyje. Čia taip pat supažindinama su
šalies mokytojų ir kultūros bei švietimo sričių
administratorių įžvalgomis ir galimų sprendimų
paieškomis, siekiant stiprinti muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimą. Trečiojoje dalyje pateikiama 17 muziejų ir mokyklų partnerystės kūrimo
sėkmės istorijų, muziejų edukatorių pasakojimų, mokinių ir mokytojų atsiliepimų. Mokiniai,
dalyvaudami su Lietuvos kultūros istorija ir
paveldu susijusiose veiklose, atrado pažinimo
džiaugsmą, o mokytojai – muziejus, kaip itin
patrauklią ir įvairiapusę turiningo mokymo (-si)
vietą. Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir strateginės plėtros
gairės, parengtos Projekto gerosios patirties ir
sukurtų produktų pagrindu, publikuojamos ketvirtojoje leidinio dalyje. Tai muziejų ir bendrojo
ugdymo mokyklų bendradarbiavimo vizija ir jos
pasiekimo kelrodis, apibendrinantis priemones,
jų galimo įgyvendinimo iki 2025 m. laikotarpius
ir vykdytojus.

Projekto veiklos buvo pristatytos ir palankiai
įvertintos 2014 m. birželio 24–26 d. Briuselyje
vykusiame Europos Komisijos organizuotame
Atvirojo koordinavimo darbo grupės posėdyje.
Esminis šios darbo grupės veiklos principas – pasikeitimas patirtimi ir galimų sprendimų paieška
naudojantis gerosios praktikos pavyzdžiais,
Europos Sąjungos valstybių narių pateiktais
duomenimis ir informacija apie kultūrinę edukaciją.
Projektas įvertintas ir kaip socialinių inovacijų
švietime gerosios praktikos pavyzdys. Kazimiero Simonavičiaus universitetas, kaip partneris,
nuo 2014 m. dalyvaudamas Europos Sąjungos
7-osios bendrosios programos finansuojamame projekte „Socialinės inovacijos – varomoji
socialinių pokyčių jėga“ (angl. Social Innovation - Driving Force of Social Change, SI-DRIVE),
Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje)
atliko socialinių inovacijų apžvalgą ir, nustatęs,
kad projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ puikiai atitinka
socialinės inovacijos švietime gerosios praktikos
pavyzdį, įtraukė jį į socialinių inovacijų švietime
duomenų bazę, formuojamą pagal projektą
SI-DRIVE.
Tačiau, kaip sako muziejininkai, svarbiausias
rodiklis buvo ir bus pačių mokinių ir mokytojų
vertinimas – degančios smalsumu vaikų akys,
šypsenos ir nuoširdūs padėkos žodžiai.
Lietuvos muziejų asociacija ir partneriai dėkoja
visoms įstaigoms ir organizacijoms, tyrimų, mokymų ir IT ekspertams, padėjusiems įgyvendinti
Projekto veiklas, ir tikisi, kad šio leidinio informacija paskatins naujas iniciatyvas, kuriomis
būtų toliau siekiama plėtoti muziejų ir mokyklų
partnerystę, teikiančią Lietuvos moksleiviams
galimybes pažinti ir įsisavinti patikimas, pagrįstas moksliniais tyrimais, susietas su mūsų krašto
savastimi, žinias mokymosi visą gyvenimą
perspektyvoje.
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I.

Nacionalinio tinklo
„Muziejus – mokykla – moksleivis“
kūrimas
Tuo metu, kai Lietuvos muziejų asociacija, subūrusi draugėn 17 muziejų, teikė paraišką Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos idėjų konkursui dėl projekto „Muziejus – mokyk
la – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (toliau
– Projektas) įgyvendinimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“,
strateginiuose dokumentuose apie švietimo būklę Lietuvoje1 buvo konstatuojama, kad bendradarbiavimas tarp kultūros (muziejų, kultūros centrų, kultūros paveldo) ir švietimo (pagrindinio
ugdymo mokyklų) institucijų yra nepakankamas, ypač šis procesas silpnas Lietuvos regionuo1

Valstybinė švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d.
nutarimu Nr. 82; Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 2006–2011 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 21 d.
nutarimu Nr. 926; Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. x-818.

se, kaimo vietovėse: švietimo sektoriaus darbuotojai menkai informuoti apie muziejų edukacinių programų pritaikymo galimybes mokyklų bendrojo ugdymo programoms, o muziejai, kaip
unikali mokymosi vieta, kur mokomasi iš pirminių kultūros šaltinių, paliekami formalaus ir neformalaus ugdymo nuošalyje. Tuo tarpu Europos Sąjungos (toliau – ES) šalys, kompleksiškai
ugdydamos jauną žmogų aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, pasitelkia į pagalbą įvairias kultūros ir švietimo institucijas bei organizacijas. ES šalių muziejai aktyviai transformuojasi
į socialinio mokymosi erdves ir atlieka aktyvų vaidmenį XXI a. žinių visuomenėje, o mokymasis
muziejų edukacinėse aplinkose įgalina nuolatinį tobulėjimą ir mokymosi visą gyvenimą plėtojimą. Todėl vienas iš pagrindinių Projekto uždavinių buvo skatinti Lietuvos muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimą, ne tik praturtinant pamokas unikalia muziejų medžiaga, bet ir sukuriant terpę mokykloms naujai pažvelgti į muziejus, kaip į aktyvius pilietinio ir tautinio ugdymo partnerius.
2012 m. pirmąjį pusmetį pirmą kartą Lietuvoje atliktas išsamus sociologinis Lietuvos muziejų
edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimas, kurio metu surinkta informacija apie visuomenės, pedagoginės bendruomenės ir muziejų darbuotojų poreikius edukacijos srityje, nustatyti edukacinės veiklos prioritetai, sukaupta informacija ir „idėjų bankas“ muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklui formuoti.
2012 m. antrąjį pusmetį sukurta muziejų ir mokyklų, muziejininkų ir mokytojų bendradarbiavimo
platforma – interneto svetainė www.muziejuedukacija.lt, kurioje pristatomos visų muziejų edukacinės programos, naujienos apie edukacinę veiklą, sudarytos galimybės švietimo ir kultūros
bendruomenėms diskutuoti ir keistis patirtimi.
2013 m. pirmąjį pusmetį parengtos rekomendacijos nacionaliniam muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo modeliui suformuoti. Rekomendacijose Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo galimybės siejamos su formalaus ir neformalaus ugdymo integracija ir mokymu (-si)
muziejuje. Kaip svarbios sąlygos išskiriamos palankių mokymo (-si) aplinkų (fizinių ir virtualių)
muziejuose kūrimas, pastovių finansavimo šaltinių nustatymas, šiuolaikinių mokymo (-si ) metodų taikymas, muziejų neformaliojo švietimo paslaugų stebėsena, reflektavimas ir mokytojų bei
mokinių poreikių tenkinimas.
Pirmojoje šio leidinio dalyje apžvelgiamos Projekto veiklos, kuriomis siekta sukurti prielaidas ir
įrankius muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo sisteminiams pokyčiams atsirasti, sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams naujai pažvelgti į muziejus, kaip į aktyvius pilietinio ir tautinio ugdymo partnerius.
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Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo
ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimas

Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo
ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimą (toliau –
Tyrimas), Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu 2012 m. balandžio–gegužės mėnesiais
atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų
centras „Vilmorus“. Buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (akivaizdiniu
interviu bendrauta su 1002 respondentais), apklausti muziejininkai (telefonu apklaustas 101
muziejaus darbuotojas), atsakingi už muziejų
edukacinę veiklą, organizuotos ir pravestos
trys fokusuotos grupinės diskusijos: viena su
8–12 klasių moksleiviais (iš visos Lietuvos) ir
dvi su bendrojo ugdymo mokyklų įvairių sričių
pedagogais (iš visos Lietuvos).
Tyrimo ataskaitoje apibūdintas muziejų
lankytojų „portretas“, įvertinta muziejų edukacinė veikla, visuomenės požiūris į muziejų
vykdomus edukacinius projektus ir renginius,
pateikta informacija apie visuomenės, pedagogų ir muziejų darbuotojų poreikius, edukacinės
veiklos prioritetus, taip pat „idėjų bankas“
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklui
formuoti.
2012 m. atliktas sociologinis tyrimas yra reikšmingas žingsnis Lietuvos muziejų sociokultūriniam suvokimui, įskaitant ir jo edukacinę
misiją:
1) tai yra pirmasis tokio masto tyrimas Lietuvoje, kuris leidžia patikimiau analizuoti muziejus
kaip visuomenės nuomonės reiškinį, ypač
muziejų edukacinės veiklos kontekste;

Į klausimą „Ar yra toks muziejus Lietuvoje, kurį Jūs
labai norėtumėte aplankyti?“, tyrimo reprezentatyvios
Lietuvos gyventojų apklausos dalyviai atsakė, kad tai
Lietuvos jūrų muziejus su Delfinariumu.
Alfonso Mažūno nuotr.

2) tyrimo metu atlikta reprezentatyvi 16–74 m.
Lietuvos gyventojų vadinamoji muziejinė
apklausa (16 miestų ir 57 kaimuose apklausus
1002 respondentus), leidžianti muziejų ir jų
edukacinės veiklos bruožus analizuoti įvairiais
socialiniais aspektais;
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Su kuo dažniausiai lankomasi muziejuose?
70 proc. – su draugais, 50 proc. – su mokytojais,
19 proc. – su tėvais. Kiti variantai sudarė labai
nereikšmingą dalį (pvz., galima daryti išvadą,
kad mokiniai muziejuose po vieną iš esmės
nesilanko).

„Muziejininkai turėtų sudaryti mokytojams
palankesnes sąlygas susipažinti su muziejais
be mokinių“, – teigia Tyrimo fokusuotos
grupinės diskusijos dalyviai – bendrojo ugdymo
mokyklų įvairių sričių pedagogai.
Vilijos Lukošūnienės nuotr.

3) tyrimo metu apklaustas net 101 muziejų darbuotojas, atsakingas už muziejaus edukacinę
veiklą. Tai gana didelė imtis, atsižvelgiant į tai,
kad Lietuvoje Tyrimo metu veikė 105 muziejai
(pagal 2011 m. muziejų statistinius duomenis,
apibendrinamus LR kultūros ministerijoje).

Reprezentatyvi Lietuvos
gyventojų apklausa
Šioje sociologinio tyrimo dalyje pirmiausia
siekiama išskirti moksleivių socialinę grupę.
Net 71 proc. moksleivių ir studentų lankosi
muziejuose, nes: „nori sužinoti kažką naujo,
įdomaus“ (77 proc.), „maloniai praleisti laiką“
(45 proc.), „praleisti laiką su šeima ar draugais“
(30 proc.), „muziejų lankymą organizuoja
mokykla“ (27 proc.), „lankosi muziejų mokomosiose ar edukacinėse programose“ (23 proc.),
„lankosi muziejų organizuojamuose renginiuose“ (19 proc.).
Moksleivių ir studentų lankymosi muziejuose
dažnumas: 42 proc. – bent kartą per pusmetį,
31 proc. – bent kartą per metus, 17 proc. – bent
kartą per mėnesį ir tik 10 proc. – rečiau nei kartą per metus. Įdomu, kad nebuvo nė vieno šios
socialinės grupės respondento, kuris nebūtų
nurodęs vieno iš minėtų variantų, t. y. nebuvo
nė vieno, iš viso nelankančio muziejų.

Ar teko girdėti, kad muziejuose vyksta
edukacinės programos? Taip, 72 proc. teko
girdėti, 28 proc. – ne. Jose dalyvavo 40 proc.,
60 proc. – ne. Per paskutiniuosius 3 metus
edukacinėse programose 62 proc. respondentų
dalyvavo 2–3 kartus, 23 proc. – 1 kartą, beveik
po 8 proc. – 4–5 ir daugiau nei 5 kartus.
Gana tolygiai pasiskirstė trys edukacinių
programų sritys, kuriose teko dalyvauti:
daugiausia: istorijos (49 proc.), dailės (44 proc.)
ir etnokultūros (41 proc.). Technikos srities
sudarė 20 proc., o kitos – 5 proc. Beveik 98
proc. teigė, kad edukacinės programos buvo
naudingos, 2 proc. (t. y. vienas respondentas) –
kad nenaudingos. Atitinkamai jas vertino:
gerai – 75 proc., 24 proc. buvo sunku pasakyti ir
tik 1 proc. vertino blogai.
Kas moksleivius ir studentus paskatintų dalyvauti programose? Pirmiausia (54
proc.) – poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų,
36 proc. – galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, 34 proc. – kino filmai, 33 proc. – tematikų įvairovė, 23 proc. – galimybė susirasti naujų
draugų, 17 proc. – specializuotos programos,
5 proc. – programos šeimai, 4 proc. – programos neįgaliesiems. Tačiau net 14 proc. neturi
poreikio arba galimybių dalyvauti.
Ar turėtų būti muziejų lankymas įtrauktas į
bendrojo ugdymo programas? Net 80 proc.
šiuo klausimu mano teigiamai, 11 proc. buvo
sunku pasakyti, o 9 proc. – ne.
Pagal bendrus apklausos rezultatus reikėtų
atsižvelgti ir į tai, kad egzistuoja priklausomybė tarp muziejų lankomumo ir respondentų
gyvenamosios vietos – muziejus lanko 64 proc.
didžiųjų miestų gyventojų ir 43 proc. rajonų
centrų bei kaimo vietovių gyventojų.
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Muziejų darbuotojų apklausa
Muziejų darbuotojų apklausa atskleidžia
išsamiausią edukacinės muziejų veiklos būklę,
nes informacija gauta iš asmenų, tiesiogiai
organizuojančių ir vykdančių šią veiklą. Be to,
apklausti muziejų darbuotojai pagal statistiką
beveik atitinka Lietuvos muziejų pasiskirstymą
pagal pavaldumą – iš savivaldybių muziejų
apklausta 58 proc. žmonių (2011 m. iš 105
Lietuvos muziejų savivaldybėms priklausė
62), respublikinių – 16 proc. (iš 105 – 17) ir
pan. Pagal vietovę kiek didesnė lyginamoji
dalis atiteko muziejų darbuotojams iš Vilniaus
(26 proc.). Pagal pareigas dauguma apklaustųjų dirba administracijos darbuotojais (42 proc.)
ir muziejininkais (41 proc.), tik 13 proc. – edukologais, o 5 proc. – ekskursijų vadovais. Pagal
dalyvavimo edukacinėje veikloje stažą: 56
proc. dirba 5 metus ir ilgiau, 17 proc. – 4–5 metus, 14 proc. – 2–3 metus ir 13 proc. – 1 metus ir
trumpiau. Pagal išsilavinimą: 89 proc. buvo baigę universitetus, 6 proc. – kolegijas, tik 5 proc.
buvo iki 1995 m. įgiję aukštesnįjį ar spec.
vidurinį išsilavinimą. Be to, iš jų 55 proc. turėjo
pedagoginį išsilavinimą, o 58 proc. reguliariai
dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
Muziejininkų-edukatorių grupei būdinga, kad
net 85 proc. jų sudaro moterys, 15 proc. – vyrai.
Pagal amžių: 32 proc. – 40–49 m., 24 proc. –
50–59 m., 22 proc. – 30–39 m., 14 proc. – iki
29 m., 8 proc. – 60–69 m. ir tik 1 proc. – 70 m.
ir daugiau. Muziejų darbuotojų, atsakingų
už edukacinę veiklą, grupės apibūdinimas iš
esmės parodo ir atskleidžia muziejų edukacinės veiklos organizatorių ir vykdytojų socialinį
portretą.
Apibendrinančios sociologinio tyrimo išvados teigia, kad 90 proc. apklaustų muziejų
darbuotojų norėtų, jog muziejų lankymas
būtų įtrauktas į mokyklų bendrojo ugdymo
programą, ir tik 4 proc. – kad nebūtų. 81 proc.
apklaustųjų teigė, kad muziejų edukacinių
programų tematika ir turinys yra derinami su
mokyklomis.
Dažniausiai edukacines programas veda
muziejininkai (72 proc.), rečiau – edukologai (32 proc.), administracijos darbuotojai
(21 proc.) ir ekskursijų vadovai (19 proc.), taip
pat restauratoriai (3 proc.) ar kiti darbuotojai

(15 proc.). Pačių darbuotojų manymu, turėtų
būti atvirkščiai – kad edukacines programas
dažniau vestų edukologai (77 proc.), rečiau –
muziejininkai (39 proc.). Deja, edukologo etatą
apklausos metu turėjo 28 proc. į apklausą
patekusių muziejų, o 78 proc. norėjo, kad toks
etatas muziejuje būtų, nors 18 proc. mano, kad
nereikėtų.
Pagrindinėmis trimis edukacinių programų
įgyvendinimo kliūtimis įvardintos finansinės
problemos (80 proc.), edukologo ar muziejaus pedagogo etato nebuvimas (56 proc.),
techninių priemonių stoka (41 proc.). Metodinės literatūros stoką tarp trijų svarbių kliūčių
akcentavo 12 proc. muziejų darbuotojų, ryšio
tarp muziejaus ir mokyklos nebuvimą – 11
proc., darbo patirties trūkumą – 8 proc., 16
proc. nurodė ir kitas priežastis. Tarp šių „kitų“
16 proc. slepiasi tie patys muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo trūkumai („galėtų būti
stipresnis ryšys tarp muziejaus ir mokyklos“,
„mokykloms trūksta lėšų atvežti mokinius“,
„mokyklų lankomumas“, „mokytojai neatveda“, „noro iš partnerių“, „mokytojų ir mokinių
pasyvumas“, „trūksta mokyklos iniciatyvos“),
taip pat vidinės muziejų problemos („idėjų
stoka“, „laiko stoka“, „trūksta patalpų, pedagoginių žinių, specialistų“). Kad edukacinių
programų finansavimas nepakankamas, teigė
75 proc. respondentų, pakankamu jį laikė 15
proc. Dauguma (34 proc.) mano, kad finansavimas turėtų būti padvigubintas.
Pagal tai, kas labiausiai domisi muziejų edukacinėmis programomis, dažniausiai minimos
švietimo institucijos (60 proc.) ir Lietuvos muziejų asociacija (59 proc.). Mažiau besidominčiomis laikomos Kultūros ministerija (40 proc.),
savivaldybės (36 proc.), Švietimo ir mokslo
ministerija (29 proc.).
Patirties edukacinių programų srityje semiamasi iš kitų Lietuvos muziejų (92 proc.),
užsienio muziejų (61 proc.). Užsienio patirtimi
nesinaudojo 39 proc. Patys apie savo patirtį
kitus informuoja 72 proc.
Kalbant apie darbuotojų pasitenkinimą atliekamu darbu, 94 proc. patinka dirbti muziejuje (tik 2 proc. – ne), 92 proc. patinka vesti
edukacines programas (4 proc. – ne), taip pat
didžiosios dalies (80 proc.) netenkina gaunamas atlyginimas.
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Fokusuotos grupinės diskusijos
Išryškinant fokusuotos grupės dalyvių interviu
rezultatus, pedagogai patvirtina, kad pagrindiniai muziejų lankytojai – moksleiviai su mokytojais, muziejuose vidutiniškai besilankantys
2–3 kartus per metus. Dauguma diskutavusių
moksleivių teigė, kad Lietuvos muziejuose
jie lankosi dažniau su klase, o ne su tėvais ar
draugais. Tuo tarpu lankymosi muziejuose
dažnumas priklauso ir nuo to, kaip arti jis yra
nuo mokymosi įstaigos (kuo muziejus arčiau
mokyklos, tuo dažniau yra jame lankomasi ir
glaudesnis bendradarbiavimas tarp mokyklos
ir muziejaus). Mokinių lankymąsi muziejuose
skatina mokykla, mokytojai. Be to, muziejuose
jie sužino kažką nauja, jiems yra įdomu.
Mokytojai, kalbėdami apie trūkumus ir
problemas, kylančias organizuojant išvykas
į muziejus, diskutavo, kad svarbu iš anksto
moksleivius paruošti išvykai į muziejus: atitinkamai informuoti, sugalvoti užduotis ir pan.
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.
Taip pat pabrėžė, 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.
Tačiau pateikė ir kritinių pastabų:
• 	Lietuvoje nėra bendro muziejų informacijos
centro;
• kai kurie muziejai ir juose pateikiama informacija ne visada pritaikyti skirtingoms lankytojų amžiaus grupėms;
• daugumoje Lietuvos muziejų trūksta tiesioginio lankytojo įtraukimo (t. y. galimybės
eksponatus liesti, uostyti ir pan.);
• 	Lietuvoje nėra pakankamai interaktyvių
specializuotų muziejų;
• muziejai yra per mažai finansuojami.
Kalbėdami apie edukacines muziejų programas, moksleiviai teigė, kad šias pasirenka
patys, arba jas parenka tėvai ar mokytojai. Tuo
tarpu mokytojai teigė, kad moksleivių tėvai,
priimant sprendimą, nedalyvauja. Pasak mo-

kytojų, rinkdamiesi konkrečias edukacines programas, jie informacijos ieško visais įmanomais
būdais: naršo internete, nagrinėja muziejų,
kelionių agentūrų atsiųstą medžiagą, užeina į
turizmo informacijos centrus, teiraujasi kolegų
nuomonės, remiasi asmenine patirtimi.
Tiek mokytojai, tiek moksleiviai teigė, kad
mokiniams edukacinės programos paprastai
patinka, jeigu:
• užsiimama bendra veikla (užimti būna visi);
• sužinoma kažkas naujo, įdomaus;
• informacija yra pateikiama „gyvai“ (iliustruojant ją legendomis ar įdomiais faktais);
• muziejus yra interaktyvus, patraukli muziejaus aplinka, interjeras;
• moksleiviams skiriama pakankamai (nei per
mažai, nei per daug) laiko;
• edukacinių programų dalyviai gali parsivežti
kažkokį prisiminimą iš muziejaus (pvz., savo
nulipdytą molinuką).
Mokytojų nuomone, būtų gerai, jeigu muziejai
turėtų specialų edukologo etatą ar muziejininkus su pedagoginiu-psichologiniu pasiruošimu,
nes šie darbuotojai žinotų, kaip ir kokias edukacines programas pateikti įvairaus amžiaus
lankytojams. Visgi specialus pasiruošimas,
dalyvių nuomone, negarantuotų, kad kiekvienas muziejininkas taptų geru edukatoriumi,
edukacinės programos sėkmė daugiausia
priklauso nuo vedėjo asmenybės, patirties ar
požiūrio į darbą.
Diskutuodami apie tai, kaip pagerinti ryšį tarp
mokyklos ir muziejaus, pedagogai kalbėjo, kad:
• 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 susipažinti 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 amžiaus grupėmis, sudaryti lankstesnį
muziejaus darbuotojų grafiką, kad moksleiviai muziejuose galėtų lankytis po pamokų ir

1 pav.
Dalyvavimo muziejų edukacinėse programose priežastys

Poreikis mokytis, atrasti naujų dalykų

23 proc.

Programos šeimai

20 proc.

Tematikų įvairovė

20 proc.

Specializuotos programos

17 proc.

Kino filmai

15 proc.

Galimybė susipažinti su naujais žmonėmis

15 proc.

Programos senjorams
Galimybė susirasti naujų draugų
Programos neįgaliesiems
Kita

10 proc.
8 proc.
3 proc.
1 proc.

Neturiu poreikio / neturiu galimybių
Neatsakė

31 proc.
2 proc.

2 pav.
Muziejų edukacinių programų lankomumas pagal tematiką

Etnokultūrinės

51 proc.

Istorijos

38 proc.

Dailės

37 proc.

Technikos
Kita
Neatsakė

17 proc.
4 proc.
2 proc.
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3 pav.
Muziejų lankymas mokyklų bendrojo ugdymo programose
N (imtis) = 1002 respondentai

Taip
Ne
Sunku pasakyti

83 proc.
3 proc.
14 proc.

po užklasinės veiklos, organizuoti „mobilius
muziejus“;
• išsiugdyti platesnį požiūrį į ugdomąją veiklą:
aprėpti daugiau dalykinių sričių (pvz., fiziką
ir biologiją) viename muziejuje, atnaujinti ir
siūlyti įvairesnes edukacines programas tame
pačiame muziejuje, kad į jį norėtųsi grįžti, 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 užklasinę veiklą ir pan. 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).
Moksleiviams nepatinka, kai muziejuose:
• informacija pateikiama neįdomiai, nepatraukliai, neatsižvelgiant į lankytojų amžių;
• nuobodi muziejaus aplinka, eksponatai.
Pamokų muziejuose privalumai:
• gaunama ir įsimenama daugiau informacijos (įtraukiami visi pojūčiai);
• geriau suvokiama dėstoma tema;
• muziejininkai, naudodamiesi eksponatu, informaciją pateikia patraukliau;
• yra galimybė atlikti praktinį darbą;
• aplinka, interaktyvios ekspozicijos, vaizdinės priemonės;

•
•

susipažįstama su naujais žmonėmis;
skatinama giliau domėtis dėstoma tema.

Apibendrinant visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikto tyrimo rezultatus, galima teigti, kad dauguma
respondentų žino apie muziejuose kuriamas
ir organizuojamas įvairias edukacines veiklas,
kuriose dažniausiai dalyvauja mokiniai kartu
su mokytojais. Šie muziejuose lankosi keletą
kartų per metus, jų mokymasis tampa malonesnis, smagesnis ir vertingesnis, praplečia
jų žinias, įgyjamas mokykloje. Edukacinių
programų temos, tikslai dažnai derinami su
mokyklų bendrųjų programų temomis. Tačiau
dar trūksta efektyvesnio pedagogų ir muziejaus darbuotojų bendradarbiavimo, siekiant
parengti kuo kokybiškesnes ir efektyvesnes
edukacines programas, atitinkančias įvairaus
amžiaus lankytojų poreikius ir interesus. Todėl
reikalingas bendras muziejų informacijos ir
konsultacijų centras, kuris teiktų išsamią informaciją apie visus Lietuvos muziejus. Beveik visi
respondentai pritarė, kad muziejų lankymas
turėtų būti įtraukiamas į mokyklų bendrojo
ugdymo programas, užtikrintų besimokančiųjų
mokslinių žinių įsisavinimą, gilesnį temų studijavimą, asmeninių žinių konstravimą ir naujos
patirties įgijimą bei mokymosi visą gyvenimą
koncepcijos užtikrinimą.

Informacija parengta pagal visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ Tyrimo ataskaitą ir projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ išorės ekspertų A. Lakštausko, dr. J. Savickės ir O. Lukoševičiaus Tyrimo apžvalgą.
Detali Tyrimo ataskaita skelbiama http://www.muziejuedukacija.lt/lt/apie_projekta
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Nacionalinis muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
bendradarbiavimo tinklo modelis:
situacijos analizė ir rekomendacijos

Mokymasis visą gyvenimą yra pagrindinis Europos Sąjungos (toliau – ES) švietimo ir plėtros
politikos principas, o besikeičiantis muziejų
vaidmuo žinių ir informacinės visuomenės
kontekste sudaro prielaidas kultūros ir švietimo
politikoms integruoti. Politiniai, socialiniai, kultūriniai, technologiniai ir ekonominiai pokyčiai
išplėtė muziejų vaidmenį visuomenėje, privertė
muziejus pergalvoti ir naujai apibrėžti savo
veiklos koncepciją. Suprasdami, kad turi padėti
žmonėms plėtoti mokymosi visą gyvenimą
perspektyvą per įvairias edukacines veiklas,
organizuojamas muziejaus aplinkoje, muziejai
tampa profesionaliomis pažinimo institucijomis, pritraukiančiomis vis daugiau lankytojų,
prisitaikančiomis prie spartaus visuomenės
kitimo, jos poreikių. Muziejuose mokymosi
galimybes gali patirti visi visuomenės nariai,
tačiau ypač yra aktyvinamas muziejų ir mokyklų bendradarbiavimas, skatinamas bend
rojo ugdymo mokyklos mokinių mokymasis
muziejuose.
Štai tokiame kontekste, Lietuvos muziejų
asociacija, įgyvendindama projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“ (toliau – Projektas) 2012 m. pabaigoje
subūrė kultūros (muziejų) ir švietimo (bendrojo
ugdymo mokyklų) sričių bei muziejų edukacijos
išorės ekspertų grupę, kuri per mokymosi visą
gyvenimą perspektyvą ir europinės muziejų
edukacijos sampratą bei tendencijas įvertintų
Lietuvos muziejų edukacinę veiklą, mokinių ir

mokytojų poreikius, Projekto veiklų patirtis ir
parengtų rekomendacijas nacionalinio muziejų
ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo
tinklo modeliui suformuoti.
Į išorės ekspertų grupę buvo pakviesti: edukologė, soc. m. dr. Jolita Savickė, istorikas, muziejininkas Olijardas Lukoševičius ir pedagogas,
švietimo vadybininkas Albertas Lakštauskas.
Projekto išorės ekspertai rekomendacijas
nacionalinio muziejų ir bendrojo ugdymo mokyk
lų bendradarbiavimo tinklo modeliui suformuoti
pateikė ataskaitos forma, kurioje aptariama ES
bendroji muziejų edukacinės veiklos politika,
mokymo ir mokymosi aplinkos, metodai.
Remiantis „Vilmorus“ atlikto Lietuvos muziejų
edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimo rezultatais, aptariama
dabartinė muziejų edukacijos situacija, įskaitant muziejų ryšius su bendrojo ugdymo mokyklomis, įvertintos Projekto veiklos, kuriančios
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo kultūrą,
kartu organizuojant mokymus bei rengiant ir
įgyvendinant muziejų edukacines programas.
Išanalizuota teisinė bazė, reglamentuojanti
ir (ar) skatinanti kultūros ir švietimo sektorių
sąveiką, identifikuoti esminiai klausimai, kurie
turėtų būti sprendžiami.
Rekomendacijose Lietuvos muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo galimybės siejamos su formalaus ir neformalaus ugdymo integracija bei
mokymu (-si) muziejuje. Kaip svarbios sąlygos
išskiriamos palankių mokytis aplinkų (fizinių
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ir virtualių) muziejuose kūrimas, šiuolaikinių
mokymo (-si) metodų taikymas, pastovių
finansavimo šaltinių nustatymas, žmogiškųjų
išteklių kompetencijų tobulinimas, muziejų
neformaliojo švietimo paslaugų stebėsena,
reflektavimas ir mokytojų bei mokinių poreikių
tenkinimas.
Šiame straipsnyje pateikiame trumpą ataskaitos apžvalgą ir pagrindines rekomendacijų
nuostatas, kurios ekspertų buvo pristatytos
2013 m. gegužės mėn. vykusioje tarptautinėje
konferencijoje „Muziejus – mokykla – moksleivis“, skirtoje Projekto rezultatų sklaidai.

Europos Sąjungos bendroji muziejų
edukacinės veiklos politika ir ES šalių
muziejų edukacinės veiklos bei mokymo (-si) aplinkos
Mokymosi visą gyvenimą koncepcija ir ją
įgyvendinančios muziejų institucijos leidžia
naujai pažvelgti į mokytis sukuriamas galimybes. Šių galimybių teorinis pagrindas yra
edukacinės aplinkos. Jomis laikoma muziejaus
darbuotojų kuriamos edukacinės veiklos
(edukacinės programos, edukaciniai maršrutai,
ekskursijos, paskaitos ir kt.), turinčios konkretų mokymosi tikslą, jį atitinkantį turinį ir jį
įsisavinti padedančius ugdymo metodus bei
formas. Šioje aplinkoje veikia besimokantysis,
kurio mokymuisi per jam suprantamą mokymosi aplinką tiesiogiai įtaką daro edukacinės
aplinkos veiksniai. Tačiau neformaliajame
ugdyme svarbios ne tik edukacinės, bet ir potencialios mokymosi aplinkos, kurios susidaro iš
žmogaus veiklos situacijų, gyvenimiškų įvykių
ar dalyvavimo bendroje su kitais asmenimis
veikloje, kuriai vykstant keičiamasi informacija. Muziejaus potenciali mokymosi aplinka yra
fizinė bei virtuali muziejaus erdvė, pasižyminti
fiksuota verbaline (rašytine, vaizdine, kalbine)
ar virtualia informacija ir jos priėmimo kanalais,
kuriais gali būti konstruojamos žinios, įgyjama naujos patirties. Siekiant kokybiškesnio,
efektyvesnio mokinių mokymosi, kad mokiniai
gebėtų formuoti mokymosi visą gyvenimą
tikslus, patirtų smagų, atradimo džiaugsmu
papildytą mokymąsi, įgytų naujų žinių, patirties, pagerintų ir kitus savo gebėjimus, būtina

jų mokymąsi papildyti potencialių mokymosi
aplinkų teikiamomis galimybėmis muziejuje.
Kiekvienas muziejus, kurdamas edukacines
veiklas, didelį dėmesį skiria edukacijos filosofijos pasirinkimui, kuris yra raktas į sėkmę,
norint pasiekti edukacinius tikslus. Šie grindžiami įvairiai: didaktiniu ir aiškinamuoju, atradimų
metodais ir konstruktyvizmo teorija.
Didaktinis ir aiškinamasis metodas yra tapatus
mokymo ar mokymosi mokykloje modeliui, kai
mokymosi procesas grindžiamas informacijos
perdavimo ir priėmimo principu, o muziejaus
lankytojas traktuojamas kaip pasyvus mokymo proceso dalyvis, kuriam tiesiog turi būti
suteiktos žinios. Naudojant atradimų metodą,
mokomasi aktyviai ir smagiai, pateikiant užuominas apie idėjas ir reikšmes, kurias norima
atskleisti, tačiau būtina iš anksto lankytojams
pateikti trumpą paaiškinimą, kad jie galėtų
pamažu ieškoti teisingo sprendimo. Pristatant
konstruktyvizmo teoriją, išreiškiama idėja,
kad mokymasis yra aktyvus besimokančiojo
pastangomis formuojamas reikšmių ir prasmių
procesas, kai eksperimentuojama, ieškoma
sprendimų aktyviai protaujant bei mokantis
praktinės veiklos metu. Tad mokymasis aktyvinamas per praktines (angl. hands-on) veiklas,
tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas mąstyti,
protauti skatinančioms (angl. minds-on) veikloms. Mokymosi procesas gali būti plėtojamas be mokytojo ir mokymo metodų, teigiant,
kad geriausias mokytojas yra patirtis. Šioje
aplinkoje nereikalaujama suprasti ekspozicijos
teisingai, taip, kaip numatė sudarytojai, bet
skatinama interpretuoti, suvokti individualiai,
pagal kiekvieno lankytojo gyvenimišką patirtį.
Mokymosi atrandant metu, taip pat taikant
konstruktyvistines idėjas, lankytojas turi turėti
galimybių mokytis aktyviai, smagiai tyrinėdamas, ieškodamas atsakymų į rūpimus klausimus. Tai ypač svarbu šiuolaikiniam besimokančiajam, ieškančiajam kitokio, neįprasto ir
malonumą teikiančio mokymosi. Mokymasis
muziejuje turi būti organizuojamas kitaip nei
mokykloje ir būti neatsiejamas nuo pramogos.
Muziejų siekiamybe turėtų tapti edukacinės
veiklos organizavimas, paremtas mokymusi
atrandant ir realizuojant konstruktyvistines
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idėjas, siūlant aktyvias, smagias veiklas, dažnai
paremtas pramogavimo elementais, atmetant
didaktinio ir aiškinamojo metodo principus, kai
ignoruojamas lankytojas ir jo poreikiai.
ES šalių muziejuose prioritetine sritimi laikoma
muziejų ir mokyklų partnerystė, kai didžiulis
dėmesys skiriamas mokyklinėms grupėms,
skatinamas mokymasis muziejaus edukacinėse
aplinkose, tačiau taip pat atsižvelgiant į savarankiškų, savivaldžių besimokančiųjų, šeimų
poreikius, kuriamos potencialios mokymosi
aplinkos.
ES šalių muziejų edukacija, pagrįsta vis plačiau
naudojamu atradimų metodu ir konstruktyviz
mo teorija, pristatanti aktyvaus, mąstančio,
motyvuoto, naujas žinias konstruojančio, savitas reikšmes kuriančio lankytojo vaidmenį,
integruoja ir žaismingą, malonų mokymąsi,
pasitelkiant interaktyvias, praktines, mąstymą
skatinančias veiklas. Muziejams kuriant edukacines aplinkas įvairaus amžiaus moksleiviams,
organizuojant mokymosi procesus, rekomenduojama ne dubliuoti mokyklą, bet praplėsti ir
papildyti bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo
turinį. Bendradarbiaujant su kolegijomis, universitetais, užmezgant glaudesnius ryšius tarp
mokslininkų ir praktikų, skatinamas muziejaus
edukacinių išteklių tyrinėjimas.

Lietuvos muziejų edukacinės veiklos
ir mokymo (-si) aplinkos
Lietuvos muziejams koreguojant savo misiją ir
derinantis prie visuomenės poreikių, aktua
lesnė tampa ir muziejų edukacinė veikla.
Muziejų edukacija apima daugumą Lietuvos
muziejų ir kaip atskira jų darbo sritis įgauna vis
daugiau reikšmės. Dominuojančia edukacijos
forma muziejuose yra edukacinės programos.
Rengdami programas, muziejai dažniausiai jas
derina su viena ar keliomis muziejuje esančiomis ekspozicijomis ir (ar) muziejaus rinkiniu.
Lietuvoje pagal muziejuose esančių rinkinių
rūšį veikia archeologijos, etnografijos, gamtos,
istorijos, literatūros, meno, mokslo, technikos,
kraštotyros, memorialiniai ir kitokie muziejai.
Muziejinės edukacijos veiklai svarbūs visi muziejai, užpildantys nors ir nedidelę šios veiklos

nišą pagal programų tematiką ar veiklos geografinį arealą.
Analizuojant Lietuvos muziejų, projekto
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų
ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis
partnerystės tinklas“ partnerių, edukacines
programas, pastebima, kad didžioji dalis
jų sukurta remiantis edukacinės aplinkos
samprata ir išryškinant jai būdingas charakteristikas. Pirmiausia akcentuojamas edukacinės
programos ugdymo tikslas, kuriuo kiekviename muziejuje siekiama suteikti naujų specifinių
žinių, papildyti jau turimas žinias, įgytas mokykloje, naudojantis turimomis ekspozicijomis,
eksponatais. Suformuluotais ugdymo tikslais
siekiama per aktyvią pažintinę veiklą padėti atrasti ir pažinti senąją kultūrą, atskleisti ir suvokti sąsajas su kitų kultūrų paveldu ir šiandienos
kultūriniu gyvenimu, kitomis žmogaus veiklos
sritimis, mokytis muziejų ekspozicijas vertinti
kaip patikimą žinių šaltinį. Akcentuojamas
smagus, malonus mokymasis bendradarbiaujant patrauklioje, gerai pažįstamoje aplinkoje,
išryškinamas įgytų naujų žinių, gebėjimų,
įgūdžių taikymas kasdieninėje, projektinėje, integruotoje su kitais mokslais veikloje,
vertybinių nuostatų perteikimas ir formavimas.
Muziejai, formuluodami edukacinius tikslus,
nesiekia juos pateikti formaliai, tradiciškai,
tačiau išreiškia šiuolaikinei mokymosi paradigmai adekvatų požiūrį, akcentuojantį mokinį,
jo poreikius, interesus, galimybes kiekvieno
asmeniniam tobulėjimui, edukatoriaus vaidmenį pristatant kaip padedančio, patariančio,
nukreipiančio asmens.
Siekiama ugdyti asmeninę, pažinimo kompetenciją (savęs pažinimą, savistabą, pasitikėjimą
savimi, savęs vertinimą, savianalizę, tyrinėjimą, saviraiškos skatinimą ir kt.), edukacinę
kompetenciją (informacijos gavimą ir valdymą,
jos analizavimą ir panaudojimą, mokymąsi
visą gyvenimą ir kt.), socialinę kompetenciją
(konstruktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant bendro tikslo, darbą komandoje,
sprendimų priėmimą, konfliktų sprendimą),
profesinę kompetenciją (specifinių sričių žinias,
gebėjimus ir įgūdžius, požiūrį į veiklos kokybę),
iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją
(mokiniai skatinami kurti naujas žinias, idėjas,
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originaliai mąstyti, gebėti pritaikyti patirtį naujose situacijose, būti atviri pokyčiams, aktyviai
dalyvauti įgyvendinant naujas idėjas, įtraukti
kitus), komunikavimo kompetenciją (akcentuojamas konstruktyvus mokinių dialogas, atsakingas kalbos vartojimas, įvairaus pobūdžio
žodinių ir nežodinių pranešimų supratimas ir
perdavimas, informacijos vertinimas, apibendrinimas ir tinkamas pateikimas kitiems) ir
mokėjimo mokytis kompetenciją (mokiniai
jaus poreikį įgyti žinių ir prisiimti atsakomybę
už savo mokymąsi, atkakliai sieks užsibrėžto
tikslo, gebės planuoti veiklą, rezultatus, žinos
savo mėgstamus mokymosi būdus, pasirinks
mokymosi galimybes).
Edukacinių programų ugdymo turinys labai
priklauso nuo kiekvieno muziejaus specifikos,
turimų ekspozicijų, juose esančių eksponatų ir
muziejuose dirbančių edukatorių kompetencijos (svarbu tinkamai išnaudoti turimas ekspozicijas, parengti kokybiškas edukacines programas, suformuluojant edukacinius tikslus, turinį,
parenkant tinkamus ugdymo metodus, kurie
atitiktų šių dienų besimokančiųjų poreikius ir
interesus).
Pristatant ugdymo metodų įvairovę, svarbu
pabrėžti, kad beveik visų muziejų edukatoriai
labai kūrybingai pažvelgia į edukacinių veiklų
pateikimą, siūlo pačius įvairiausius ir mokinių
amžių bei poreikius atitinkančius ugdymo metodus. Muziejų edukacinėse veiklose vyrauja
pačios populiariausios ugdymo formos: ekskursija, paskaita, paroda ir edukacinė programa.
Išryškinami šie ugdymo metodai: minčių lietus,
pasakojimas, vaizdinių priemonių demonstravimas, tyrinėjimas ir analizavimas, diskusija,
projektas, žaidimai, praktinės, kūrybinės užduotys, viktorina, parodų rengimas, aptarimas,
filmų peržiūros, kt. Dauguma muziejų naudoja
vaizdinę medžiagą (skaidres, nuotraukas, reprodukcijas, CD, DVD, spektaklių vaizdo įrašus,
kino filmus, kitą dokumentinę medžiagą),
dalomąją medžiagą (užduočių lapus, kryžiažodžius, dėliones, žemėlapius), pažintinius,
metodinius leidinius (vaizdo-garso plokštelę
su knygute, užduočių sąsiuvinius, kt.), įvairius
reikmenis kūrybiniams užsiėmimams (nuo
piešimo reikmenų, teatrinių kostiumų, stovų
natoms iki archeologo įrankių komplektų, me-

talo ieškiklių, orlaivių modelių, kompiuterinių
skrydžių imitatorių, matavimo kolbų, cilindrų,
mėgintuvėlių, laboratorinių svarstyklių, klumpių, naginių, nuometų, skudučių, tarškynių,
švilpynių, būgnelių, kt.).
Tačiau muziejai labai mažai dėmesio skiria
virtualių edukacinių ir mokymosi aplinkų
(internetinės svetainės) panaudojimui
muziejaus edukacinių veiklų metu ir teikiant
tolimesnes užduotis grįžus į mokyklą,
mokantis namuose. Galėtų būti siūlomi įvairūs
virtualūs edukaciniai žaidimai, viktorinos,
pokalbiai, diskusijos su menininkais, žymiais
žmonėmis, tai skatintų mokinių tolimesnį
nuolatinį mokymąsi, sugrįžimą į muziejų, kad ir
virtualioje erdvėje.
Išryškinant edukacinės programos suderinamumą su formalaus ugdymo programa,
pastebima, kad muziejai, siūlantys pačių
įvairiausių edukacinių veiklų, apimančių meno
objektų tyrinėjimą, krašto istorijos, kultūros,
tradicijų pažinimą, taip pat ir labai praktinių
dalykų studijavimą, pristato gausybę ugdymo
priemonių, reikalingų kokybiškai įgyvendinti
edukacines programas.
Edukacinės programos, atsižvelgiant į muziejų
specifiką, derinamos prie mokykloje dėstomų disciplinų (atitinka pradinio ir pagrindinio
ugdymo bendrosios programos nuostatas,
turinį, principus, tikslus ir glaudžiai siejasi su
formaliojo švietimo įvairių mokslų programomis (lietuvių kalba, literatūra, istorija, fizika,
daile, muzika, etnokultūra, žmogaus sauga) ir
formaliojo ugdymo programų turiniu (turinys
suderintas su vidurinės mokyklos istorijos,
literatūros, kalbų, muzikos, dailės ir pilietinio
ugdymo pamokų turiniu), siekiama praturtinti
vidurinės mokyklos ugdymo programas, įtraukiant mokyklos ir muziejaus bendradarbiavimą.
Vienas esminių edukacinės programos aspektų
yra mokinių pasiekimų vertinimas. Žinant,
kad šiuolaikiniai muziejai akcentuoja malonų,
konstruktyviu mąstymu grįstą mokinių mokymąsi muziejuje, kur skatinama aktyviai tyrinėti,
konstruoti naujas žinias, remiantis ankstesne
patirtimi, siūloma interaktyvi, praktinė veikla,
mąstyti skatinanti veikla, muziejaus edukatorius, mokinys ir pedagogas nuolat diskutuoja,
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aptaria, reflektuoja, ypač svarbu yra neformaliai vertinti, nuolat girti ir skatinti. Tokiam
mokinių pasiekimų vertinimui yra neabejingi
daugelis muziejų.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad didžioji
dalis muziejų edukacinių programų parengtos
vadovaujantis šiuolaikinei mokymosi
paradigmai būdingais principais:
• mokymosi visą gyvenimą nuostata,
kompetencijų ugdymu;
• edukacinių programų metu parenkamas
besimokančiojo amžių, poreikius, interesus
atitinkantis ugdymo tikslas, turinys, metodai,
formos ir priemonės;
• išlaikomas esminis reikalavimas – edukacinių
programų suderinamumas su formalaus
ugdymo programa, atskirų dalykų temomis,
siekiant pateikti kuo daugiau specifinių žinių,
naujos informacijos, siejamos su muziejaus
profiliu, ekspozicijomis, kurių nėra galimybės
įgyti mokantis mokykloje;
• pateikiant praktines, kūrybines užduotis
(dėliones, šaradas, stalo žaidimus,
kryžiažodžius, kt.), nuolat drąsinant, giriant
(neformalus vertinimas), siekiama sužadinti
besimokančiųjų smalsumą, motyvaciją, norą
tyrinėti, mąstyti ir kurti savitą supratimą,
žinojimą;
• muziejų edukacinių programų metu
taikomi aktyvinantys ugdymo metodai –
eksperimentai, virtualūs žaidimai,
laboratorijos, įvairios interaktyvios, praktinės
ir mąstyti skatinančios veiklos, vaidybinės
užduotys ir pan.;
• vis plačiau naudojama konstruktyvizmo
teorija ir atradimų metodas, atsisakant
didaktinio-aiškinamojo metodo kaip
ignoruojančio besimokančiojo poreikius ir
interesus.

Švietimo ir kultūros sektorių sąveika.
Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų
bendradarbiavimo ištekliai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir
kituose strateginiuose švietimo dokumentuose
numatytiems tikslams įgyvendinti svarbus yra
švietimo ir kultūros sričių bendradarbiavimas
ir partnerystė. Todėl vis dažniau į muziejų

žvelgiama kaip į neformaliojo švietimo įstaigą,
formuojančią kitose švietimo įstaigose netaikomus mokymo ir mokymosi būdus (modelius),
kurie yra įvardijami muziejinės edukacijos terminu. Muziejų edukacijos galimybės siejamos
su bendruoju ir neformaliu ugdymu, taip pat
su savaiminiu mokymusi muziejuje. Siekiama,
kad muziejų edukacija taptų mokinių ugdymo
ir ugdymosi mokykloje pratęsimu, suderinant
mokyklos ugdymo planą su mokymusi muziejuje. Analizuodami švietimo ir kultūros sektorių
institucinius, komunikacinius ir žmogiškuosius
išteklius, remdamiesi Lietuvos muziejų edukacijos ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimo
rezultatais, galime išskirti jų bendradarbiavimo
lygmenis:
• institucijų lygmuo (bendradarbiavimas tarp
atskirų mokyklų ir muziejų, 1 pav.),
• savivaldybės lygmuo (savivaldos švietimo ir
kultūros padalinių bendradarbiavimas, 2 pav.),
• nacionalinis lygmuo (susitarimai dėl ugdymo
turinio tikslų, juridinių ir praktinių sąlygų sudarymo, finansavimo priemonių, 3 pav.).
Projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ patirtis rodo, kad
partnerystės tarp muziejaus ir konkrečios mokyklos užmezgimas sudaro galimybes sukurti
muziejaus edukacinę programą, atitinkančią ir
mokyklos ugdymo tikslus. Siekiant sukurti geras muziejų edukacines programas, svarbus jas
rengiančių muziejų ir švietimo srities specialistų bendradarbiavimas. Muziejų edukatoriams,
rengiantiems programas, skirtas mokiniams,
svarbu turėti galimybę konsultuotis arba dirbti
kartu aiškinantis konkretaus dėstomo dalyko
ir konkrečios klasės mokinių mokymosi tikslus,
tematikas. Svarbu susitarti, kaip edukacinė
programa muziejuje derės su tuo, ko mokiniai
mokosi pamokose.
Užmegzta muziejaus ir mokyklos partnerystė
yra svarbus stimulas mokyklai suderinti ugdymo planą, išspręsti organizacinius klausimus
taip, kad mokiniai galėtų suderintu laiku būti
muziejuje. Todėl labai svarbu, kad bendradarbiautų muziejų ir mokyklų vadovai (direktoriai,
jų pavaduotojai, skyrių vedėjai), kad informacija apie mokinių ugdymosi galimybes muziejuje
juos pasiektų kuo anksčiau, kai rengiamas
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1 pav.
Institucijų lygmuo

Muziejus

Mokykla

2 pav.
Savivaldybių lygmuo

Savivaldybė

Švietimo skyrius

mokyklos ugdymo planas kitiems mokslo metams. To pasiekti galima dirbant individualiai,
su atskirų mokyklų vadovais, administracijų
darbuotojais, planuojančiais ugdymo procesą. Taip pat galima informaciją apie siūlomą
muziejaus edukacinę veiklą skleisti per savivaldybių švietimo administravimo padalinius,
mokyklų asocijuotas organizacijas.
Savivaldybių lygmeniu svarbu, kad mokyklos
ir muziejaus partnerystės procese dalyvautų
(ar būtų informuoti) mokyklos ir muziejaus
savininko funkcijas įgyvendinanti institucija –
savivaldybė (atskirais atvejais Švietimo ir
mokslo bei Kultūros ministerijos). Daugelis
savivaldybių yra ir muziejų, ir mokyklų
savininkai, todėl toks bendradarbiavimo
aktyvinimas sėkmingai galėtų vykti per
finansavimo mechanizmus. Muziejų edukacijai
vykdyti galimas konkursinio finansavimo
būdas, kai:
• paraiškas finansavimui teikia muziejai (susiradę mokyklas, su kuriomis bendradarbiaus);
• paraiškas finansavimui teikia mokyklos (susiradusios muziejus, su kuriais bendradarbiaus).
Nacionaliniu lygmeniu svarbus
uždavinys, plėtojant muziejų ir mokyklų

Kultūros skyrius

bendradarbiavimą, tenka švietimą
ir muziejininkystę kuruojančioms
ministerijoms, jų pavaldžioms įstaigoms.
Tačiau analizuojant kultūros (muziejų)
edukaciją reglamentuojančius dokumentus,
galima konstatuoti, kad apie ją kalbama tik
fragmentiškai. 2010 m. Seimo patvirtintose
Lietuvos kultūros kaitos gairėse užsimenama
apie muziejų veiklą, siekiant „galimybių
atsiskleisti ir dalyvauti kultūriniame gyvenime,
gilinti savo kultūrines žinias, ugdyti savo
kūrybiškumą ir taikyti jį kasdieniame
gyvenime“. 2011 m. patvirtintame „Lietuvos
kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo
2012–2014 metų tarpinstituciniame veiklos
plane“ numatyta priemonė „pritaikyti muziejų
ekspozicijas ir parodas vaikams ir jaunimui“.
Valstybės švietimo 2013–2022 m. strategijoje
teigiama, kad muziejai menkai įtraukiami į
neformalųjį švietimą. Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme muziejai paminėti tik
straipsnyje apie savišvietą.
2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (toliau – BUP)
skatinamas įvairių mokymosi aplinkų naudoji-
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mas (35 punktas), siūloma susitarti dėl sąlygų
mokiniams mokytis ne tik klasėje (20.16).
Vadovaudamasi 106.2 punktu, mokykla gali iki
10 proc. visų pamokų „organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams
patrauklia veikla ir ne mokyklos aplinkoje“.
Kaip galima mokymosi vieta muziejai minimi ir
126.2 punkte, kuriame pateikiama rekomendacija socialinių mokslų mokymo organizavimui,
„siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui,
rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir Lietuvos valstybės pažinimą“.
Kaip galimybė bendradarbiauti muziejams ir
mokykloms paminėtinos bendrojo ugdymo
programos. Pagrindinio ugdymo (5–10 klasių)
socialinių mokslų (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas,
psichologija) srityje muziejai minimi 8 kartus,
menų ugdymo – 25 kartus. Galimybė mokytis
muziejuose išskiriama kaip būdas pakeisti ir
pritaikyti mokiniams mokymosi aplinką, naudotis sukaupta kultūrine ir istorine informacija,
pažinti savo krašto istorijos įvykius ir kita. Taip
pat programose siūloma aptarti muziejuose
lankytas parodas, matytus meno kūrinius.
Muziejų edukacijai ir edukacinės aplinkos
kūrimui svarbus ir muziejinių vertybių skaitmeninimas. Būtina svarstyti Lietuvos integralios
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) integ
ravimo į švietimo srities portalus/e-sistemas
galimybę.
Pastaraisiais metais vykstantis konstruktyvus
Lietuvos muziejų asociacijos, atskirų muziejų,
Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo

ministerijos specialistų bendradarbiavimas
kuria prielaidas muziejininkams geriau suprasti
BUP, o švietimo srities specialistams – geriau
įvertinti Lietuvos muziejuose saugomus nacionalinius, regioninius ir vietinius kultūros paveldo išteklius bei muziejų edukacijos teikiamas
galimybes ir numatyti geresnį jų panaudojimą,
planuojant ugdymo turinio kaitą.
Numatant pradėtų darbų tęstinumą, būtų tikslinga kurti bendras muziejams ir švietimo institucijoms atstovaujančias darbo grupes, kurios
svarstytų muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo įteisinimo, edukacinių programų kūrimo, finansavimo ir organizavimo klausimus, pateiktų
bendras išvadas ir pasiūlymus. Tokias išvadas ir
pasiūlymus turėtų rengti švietimo institucijoms
ir muziejams atstovaujančios ir įgaliotos darbo
grupės ar komisijos, pateikdamos sprendimų
variantus savivaldybių ar nacionalinio lygmens
vykdomosios valdžios institucijoms.
Siekiant užtikrinti pradėtų darbų nuoseklų
tęstinumą ir plėtrą, svarbu rasti institucionalizavimo sprendimus. Rekomenduojama įkurti
metodinį ir koordinacinį centrą, kurio veiklos
uždaviniai būtų:
• atsižvelgiant į vis daugiau atvira tampančios
šiuolaikinės mokyklos poreikius ir muziejų galimybes sukurti ir patvirtinti muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo politiką ir strategiją, numatyti konkrečias priemones jai įgyvendinti;
• parengti muziejų, kaip švietimo paslaugų
teikėjų, akreditacijos ir edukacinių programų
atestavimo tvarkas, kuriose būtų vertinama ir
mokymosi aplinka muziejuose;

3 pav.
Nacionalinis lygmuo

LR kultūros ministerija

LR švietimo ir mokslo ministerija

Prie ministerijų veikiančios
institucijos

Muziejų taryba

Bendrojo ugdymo
taryba

Visuomeninės asocijuotos
organizacijos

Lietuvos muziejų asociacija,
Savivaldybių muziejų bendrija

Dalykų mokytojų asociacijos,
mokyklų asociacijos

Ugdymo plėtotės
centras
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4 pav.
Švietimo ir kultūros sektorių sąveika

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras

Švietimo skyrius

Muziejų taryba

Švietimo ir mokslo
ministerija

Mokykla Muziejus

Kultūros ministerija

• konsultuoti edukacinių programų rengimo,
įgyvendinimo ir atestavimo klausimais;
• organizuoti bendrus mokymus muziejininkams ir pedagogams, inicijuoti bendrus
projektus.

Ugdymo plėtotės centras

Kultūros skyrius

Lietuvos muziejų
asociacija

gumą, sukurtos muziejų internetinės svetainės
potencialą (www.muziejuedukacija.lt), neabejotinai atlikti esminiai sprendimai, siekiant nutiesti
tiltą į muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą ir
nacionalinio partnerystės tinklo sukūrimą.

Akcentuojant projekto „Muziejus – mokyk
la – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“
metu pravestų mokymų mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos
darbuotojams svarbą, atlikto Lietuvos muziejų
edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių sociologinio tyrimo reikšmin-

Informacija parengta pagal projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ išorės
ekspertų A. Lakštausko, dr. J. Savickės ir O. Lukoševičiaus ataskaitą „Nacionalinis muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis“.
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Interneto svetainė www.muziejuedukacija.lt:
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo platforma

Svarbi muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų
bendradarbiavimo prielaida – projekto
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų
ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis
partnerystės tinklas“ įgyvendinimo metu
sukurta moderni interneto svetainė
www.muziejuedukacija.lt, kurioje pateikiamos
visų Lietuvos muziejų edukacinės programos,
naujienos apie edukacinę veiklą, sudarytos
galimybės švietimo ir kultūros bendruomenėms
diskutuoti ir keistis patirtimi.
1 pav.

www.muziejuedukacija.lt :
naujienos apie muziejų
edukacinę veiklą

Ilgą laiką Lietuvoje nebuvo nė vienos interneto
svetainės, kurioje būtų pateiktos visų muziejų
edukacinės programos, kur vyktų diskusijos,
mokytojams ir švietimo vadybininkams būtų
prieinamas informacijos grįžtamasis ryšys.
Kiekvieno muziejaus informacija apie savo
edukacinę veiklą, pateikta skirtingose muziejų
interneto svetainėse, dažnai nepasiekia galutinio
vartotojo: mokytojų, moksleivių, mokymosi visą
gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų.
Be to, metodinės pagalbos mokytojams,
konsultacijų mokiniams internete neteikia
beveik nė vienas Lietuvos muziejus. Tuo
tarpu kitose Europos šalyse toks informacijos
sutelkimas vienoje interneto svetainėje yra
labai populiarus. Pavyzdžiu galėtų būti Danijos
mokyklų tarnybos, kurios veiklos tikslas
užtikrinti, kad mokyklos lankytų kultūros įstaigų
renginius reguliariai, naudotųsi jų paslaugomis,
tinklalapis (www.skoletjeneste.dk),
teikiantis operatyvią ir tikslią informaciją
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apie visų kultūros įstaigų, tarp jų ir Danijos
muziejų edukacines programas, skelbia
daug metodinės medžiagos, informacinių
leidinių, kuriuos mokytojai gali atsispausdinti
ir panaudoti pamokose ar planuodami savo
išvyką į muziejų.
Pastaruoju metu populiarėjant edukacinėms
programoms, kaip laisvalaikio praleidimo
formai, daugėja ir šių paslaugų teikėjų.
Dauguma tokių „alternatyvių“ (ne muziejinių)
edukacinių programų organizatorių
reklamuojasi svetainėse
www.edukacinesprogramos.lt ir
www.edukacijos.lt.
2012 m. sukurtos interneto svetainės
www.muziejuedukacija.lt paskirtis – teikti
informaciją apie Lietuvos muziejų edukacines
programas, skatinti muziejų edukatorių ir
pedagogų bendradarbiavimą, teikti metodinę
pagalbą ir konsultacijas mokytojams. Interneto
svetainėje informacija apie visų Lietuvos
muziejų edukacinę veiklą pateikiama pagal
savivaldybes, švietimo teikėjus, ugdymo
sritis, amžiaus grupes. Veikia patogi muziejų
ir edukacinių programų paieškos sistema.
Kiekvienas muziejus, norėdamas pateikti
informaciją apie savo edukacines programas,
gali parsisiųsdinti Muziejaus edukacinės
programos pateikimo formą ir, ją užpildęs

2 pav.

www.muziejuedukacija.lt :
edukacinių programų
paieška pagal savivaldybes,
ugdymo sritis ir amžiaus
grupes

informacija apie edukacinę programą, pateikti
svetainės administratoriui.
Interneto svetainę, Lietuvos muziejų
asociacijos užsakymu, kūrė pažangi
skaitmeninės komunikacijos srityje dirbanti
kompanija – UAB „MultimediaMark“.
Tinklalapis pagyvintas Projekto dalyvių
Gabrielės Ganžaitės ir Jurgio Jonaičio piešiniais.
Sukurta nauja Lietuvos muziejų asociacijos
administruojama internetinė svetainė
www.muziejuedukacija.lt, kaip muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo platforma, ateityje
turėtų tapti vienu iš pagrindinių įrankių muziejų
ir bendrojo ugdymo mokyklų partnerystės
tinklui plėtoti.

II.

Mokymai mokytojams ir
mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojams
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo organizuojami šalies mokytojų bei švietimo ir kultūros
administratorių mokymai, kurių metu jie supažindinti su muziejų edukacine veikla, teikiamų
paslaugų įvairove. Siekiant, kad gyvais muziejų artefaktais praturtintas mokymas ir mokymasis muziejuje taptų sistemingu procesu, buvo studijuota tarptautinė patirtis, suteikta strateginio planavimo įgūdžių inovatyviais metodais spręsti kultūrinės edukacijos bei muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo strateginės plėtros problemas ateityje.
2012 m. gegužės ir spalio–lapkričio mėnesiais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose
ir Panevėžyje vyko mokymai temomis: „Muziejų edukacinių programų pritaikymo bendrojo
ugdymo programoms galimybės“ ir „Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo
svarba muziejų edukacinių programų sklaidai mokyklose“. Mokymuose dalyvavo 268 asme-

nys. Tai pedagogų švietimo centrų darbuotojai, mokyklų direktoriai, jų pavaduotojai ugdymui,
muziejų darbuotojai ir įvairių dalykų mokytojai iš 60-ties savivaldybių. Mokymus organizavo ir
vedė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.
2014 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais keturiuose Lietuvos regionuose – Klaipėdoje, Šiauliuose,
Kaune ir Vilniuje – organizuoti strateginio planavimo mokymai. Seminarai vesti taikant inovatyvius ateities scenarijų ir kelrodžių žemėlapių strateginio planavimo metodus. Po šių mokymų
buvo parengta muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo
ilgalaikės plėtros galimybių įžvalga bei strategija 2025. Mokymuose ir įžvalgos kūrime, vadovaujant UAB „ProBaltic Consulting“ ekspertams, dalyvavo 94 valstybės ir savivaldybių kultūros
ir švietimo sričių administratoriai, pedagogų švietimo centrų ir muziejų darbuotojai, mokytojų
dalykininkų asociacijų ir mokinių organizacijų nariai.
2014 m. rugsėjo–spalio mėnesiais 20 muziejų ir kultūrinės edukacijos specialistų sėmėsi tarptautinės patirties Jungtinėje Karalystėje ir Danijoje – šalyse, turinčiose vieną didžiausių Europos Sąjungoje neformaliojo švietimo integravimo į formalųjį ir muziejų lankymo įtraukimo į
bendrojo ugdymo programas patirtį. Stažuotėse užsienyje dalyvavo Projekto partnerių-muziejų darbuotojai, atsakingi už edukacinę veiklą, Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų bei
Muziejų asociacijos atstovai. Muziejų specialistų stažuotes užsienyje organizavo UAB „Projektų valdymo ekspertų grupė“, UAB „Thinking Organisations“ ir UAB „Glotera“.
2015 m. kovo mėnesį Projekto įgyvendinimo metu ir užsienio šalyse įgyta patirtis perteikta
70-čiai šalies muziejų edukatorių, dalyvavusių Projekto partnerių muziejuose organizuotose
penkių dienų stažuotėse.
Šioje leidinio dalyje kviečiame susipažinti su mokymus vedusių ekspertų refleksijomis, dalyvių
patirtimis ir įžvalgomis apie mokymo ir mokymosi galimybes muziejuje.
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Arūnas Bėkšta

Muziejus – unikali mokymo ir mokymosi vieta

Mokymai švietimo ir kultūros
administratoriams. Kaunas,
M. Žilinsko dailės galerija.
Vilijos Lukošūnienės nuotr.

M. K. Čiurlionio dailės muziejuje), Klaipėdoje
(Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio
galerijoje), Panevėžyje (Panevėžio kraštotyros muziejuje), Šiauliuose (Šiaulių „Aušros“
muziejuje) ir Vilniuje (Lietuvos nacionaliniame
muziejuje). Į seminarus buvo kviečiami dalyviai
iš aplinkinių savivaldybių.
Šiame straipsnyje aptarsime seminarų diskusijų rezultatus: koks mokytojų požiūris į muziejų
edukacines programas, kaip muziejai galėtų
geriau pasiekti mokyklas ir mokytojus, kaip pagerinti mokyklų ir muziejų bendradarbiavimą.

Mokytojų požiūris į muziejų edukacines programas
Įžanga
2012 m. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ įgyvendino mokymus
dviem temomis: „Muziejų edukacinių programų pritaikymo bendrojo ugdymo programoms galimybės“ (mokytojams) ir „Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo
svarba muziejų edukacinių programų sklaidai
mokyklose“ (mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams).
Seminarai buvo organizuoti Alytuje (Alytaus
kraštotyros muziejuje), Kaune (Nacionaliniame

Dalyviams pateikėme teiginių poras ir prašėme pasirinkti jiems artimesnį teiginį, taip pat
argumentuoti savo pasirinkimą.
Pirmoji teiginių pora:
• Dalyvauti muziejų edukacinėse programose
mokyklai yra naudinga.
• Dalyvavimas muziejų edukacinėse programose yra laiko gaišimas.
Suprantama, kad visi dalyviai pasirinkdavo
teiginį „Dalyvauti muziejų edukacinėse programose mokyklai yra naudinga“.
Argumentai: kita aplinka, kitas kontekstas,
galimybė matyti originalius objektus, aktyvi
veikla muziejuje ir pan.
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Antroji teiginių pora:
• Muziejų lankymas su klase yra naudingesnis
pažintine prasme.
• Muziejų lankymas su klase yra naudingesnis
bendra kultūrine prasme.

Absoliuti dauguma mano, kad geriau, kai muziejų edukacines programas mokiniams veda
muziejų darbuotojai, o ne patys mokytojai,
nors beveik visada buvo ir pasirinkusių pirmąjį
teiginį.

Čia tokio ryškaus vieno teiginio dominavimo
jau nebuvo. Daugiau dalyvių pasirinkdavo pirmąjį teiginį, tačiau visada būdavo ir tokių, kurie
pasirinkdavo antrąjį.

Argumentai už pirmąjį teiginį: mokytojas gali
pademonstruoti savo erudiciją, pasirodyti kitoks nei mokyklos klasėje, tačiau jam pasirengti reikėtų daug laiko.

Argumentai už pirmąjį teiginį: muziejus, kaip
pažinimo, mokymosi vieta, galimybė kitaip
gauti žinių, reikalingų mokymuisi.

Argumentai už antrąjį teiginį: muziejaus darbuotojai geriau susipažinę su eksponatais, ekspozicija, turi daugiau informacijos, yra labiau
pasirengę, mokiniams mokytojas gal jau kiek
atsibodęs, todėl kitas veidas yra patraukliau.

Argumentai už antrąjį teiginį: muziejus yra kultūros įstaiga, kitokia aplinka, kurioje mokiniai
pratinasi elgtis kitaip nei mokykloje. Žinoma,
jie kažko išmoksta, tačiau ne tai yra svarbiausia. Svarbiau – kultūringo žmogaus ugdymas.
Trečioji teiginių pora:
• Išvykas į muziejus daugiau organizuoja
dalykų mokytojai.
• Išvykas į muziejus dažniau organizuoja klasių
auklėtojai.
Dalyviai pastebi, kad dažniausiai į muziejus
mokinius vedasi ne vadinamieji dalykininkai, o
klasių auklėtojai. Tai šiek tiek kertasi su ankstesniu pasirinkimu (naudingiau pažintine nei
bendra kultūrine prasme).
Argumentai: išvyką į muziejų (ypač į kitą
miestą) dažnai galima organizuoti tik mokslo
metų pabaigoje, todėl vykstama į muziejų, o
ne į konkrečią parodą, susijusią su mokyklos
programa. Norint išvykti į muziejų per mokslo
metus, mokytojai susiduria su kliūtimis: išvyka
visada užima daugiau laiko nei viena pamoka: reikia nuvykti, dalyvauti edukaciniame
renginyje, grįžti atgal. Vadinasi, mokytojas turi
iš anksto suderinti išvyką su kitais mokytojais
ir mokyklos vadovybe. Edukacinės programos yra mokamos, todėl vaikai iš tėvų turi
gauti pinigų. Organizacinių problemų mažiau
turi pradinių klasių mokytojai, todėl muziejai
pripažįsta, kad pagrindinė muziejus lankančių
moksleivių grupė yra pradinių klasių mokiniai.
Ketvirtoji teiginių pora:
• Geriau, kai muziejų edukacines programas
mokiniams veda mokytojai.
• Geriau, kai muziejų edukacines programas
mokiniams veda muziejų darbuotojai.

Bendra nuomonė: muziejuje yra specialistai,
kurie išmano savo darbą, tai gal geriau tegul
jie ir dirba. Žinoma, tas muziejaus specialistas
turi būti kompetentingas tiek turinio, tiek ir
pedagogine prasme.

Kaip muziejai galėtų geriau pasiekti
mokyklas ir mokytojus?
Seminarų metu diskutavome, kaip muziejai
geriau, efektyviau galėtų pasiekti mokytojus.
Dirbdami grupėmis dalyviai braižė minčių
žemėlapius (Muziejaus edukacinių programų
dalyvių tinklą savivaldybėje). Centre muziejus
su savo edukacinėmis programomis. Taikinys –
mokytojai.
Po diskusijų nustatėme, kad pagrindiniai kanalai, per kuriuos muziejai galėtų pasiekti mokyklas ir mokytojus, yra šie: mokyklos, mokytojų
dalykininkų asociacijos, metodiniai rateliai,
švietimo skyrius ir kultūros skyrius. Pagal svarbą šiuos veikėjus dalyviai surikiavo taip:
• Išsiaiškinome, kad pagrindinis kelias prie
mokytojo eina, suprantama, per mokyklą,
tačiau buvo mokytojų, kurie skundėsi, kad informacija dažnai nusėda direktoriaus stalčiuje
arba į ją iš viso nereaguojama.
• Kitas efektyvus kelias į mokytojus – per pedagogų švietimo centrus, kur mokytojai dažnai
dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
• Trečias, kol kas menkiau naudojamas, kelias – per mokytojų dalykininkų asociacijas.
• Ketvirtas – per metodinius ratelius.
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Švietimo ir kultūros skyriai buvo įvardijami
labiau kaip koordinuojantys ir politiką formuojantys veikėjai.
Bendra išvada-rekomendacija: muziejai turėtų
panaudoti visus komunikavimo kanalus ir
įvairius informacijos teikimo būdus: informaciją internete, lankstinukus, susitikimus su
mokytojais.

Kaip pagerinti mokyklų ir muziejų
bendradarbiavimą?
Su kultūros ir švietimo administratoriais buvo
aptariama, kaip pagerinti mokyklų ir muziejų
bendradarbiavimą. Pagrindinės kliūtys: pinigai
(kelionė, bilietai, gidas), laikas (išvyka į muziejų
užima daug laiko).
Visi teigia, kad būtina sutvarkyti reglamentavimą ir supaprastinti organizacinių reikalų
sprendimą (dažnai tai galima padaryti pačioje
mokykloje, jei ji suinteresuota). Kitas dalykas – turėtų būti pačiose mokymo programose
numatytos privalomos pamokos už mokyklos
ribų. Muziejininkai turėtų daugiau lankytis mokyklose, kalbėtis su mokytojais, rengti bendras
edukacines programas, dalyvauti mokytojų
metodiniuose renginiuose, suburti muziejaus
draugus ir entuziastus. Jeigu matome, kad mokykla neina į muziejų, tai gal galima padaryti,
kad muziejus ateitų į mokyklas. Reikia susikurti
muziejaus „Facebook“ profilį, suburti draugų
ratą ir patraukliai teikti informaciją.
Kalbėjome, kad jokios priemonės nepagerins
muziejaus ir mokyklos bendradarbiavimo, jei
tai, kas vyksta muziejuje, yra neįdomu.
Aptarėme, kokia yra gera edukacinė programa.
• Pirmiausia ji priklauso nuo edukatoriaus
asmenybės, kuriam dalyviai priskyrė tokias
savybes: natūralus ramumas, kompetencija
(dalykinė ir pedagoginė), gebėjimas suplanuoti
užsiėmimą, kad jis pasiektų rezultatus ir gebėjimas valdyti auditoriją.
• Svarbu intriguojanti, ne biurokratiškai suformuluota tema
• Kitas sėkmės faktorius yra aplinka, kur tekstas siejasi su kontekstu, aplinka atitinka turinį,
skatina susidomėjimą ir žinių ieškojimą.

• Sėkmė daug priklausys nuo to, kaip bus sudarytos galimybės bendrauti su edukatoriumi
ir tarpusavyje.
• Visi vieningai sutaria, kad pagrindinis dalykas, norint įtraukti mokinius, – aktyvi veikla.
Paskaitas galima skaityti ir mokykloje.
• Pasitenkinimą renginiu padidina „dovanos“ – galimybė parsinešti savo sukurtus kūrinius, informacinius lankstinukus ir pan.
• Ir nepamiršti padėkoti dalyviams.
Kelios išvados:
1. Visi sutinka, kad muziejų lankymas yra
naudingas mokyklai.
2. Aktyvioji bendradarbiavimo pusė gali būti
ir mokykla, ir muziejus, tačiau praktika rodo,
kad iniciatyva paprastai išeina iš muziejaus.
3. Skleisti informaciją apie muziejaus veiklą
reikia visais įmanomais kanalais ir būdais.
4. Reikia sutvarkyti reglamentavimą ir supaprastinti organizacinių reikalų sprendimą
mokyklose (ŠMM, savivaldybė, mokykla).
5. Mokymo programose turėtų būti numatytos privalomos pamokos už mokyklos ribų,
muziejuose.
6. Muziejininkai turėtų daugiau lankytis
mokyklose, kalbėtis su mokytojais, rengti
bendras edukacines programas, dalyvauti
mokytojų metodiniuose renginiuose, suburti
muziejaus draugus ir entuziastus.
7. Jokios priemonės nepagerins bendradarbiavimo, jei tai, ką daro muziejus, yra įdomu
tik jam pačiam.
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Dr. Deividas Vijeikis

Kitoks požiūris į strateginį planavimą:
įžvalgų kūrimo metodika

Strateginio planavimo
mokymai Kaune.
Rūtos Grygelytės nuotr.

Pastaruosius 20 metų strateginio planavimo
procese vyksta nuolatinė diskusija tarp planavimo mokyklos ir proceso mokyklos atstovų,
kaip vis tik turėtų būti kuriamos strategijos.
Šiuo atveju norisi parodyti, kad ateities scenarijų metodo pagrindu kuriamos strategijos yra
strateginio planavimo proceso inovacija, kuri
leidžia išnaudoti įprasto strateginio planavimo
stipriąsias puses, kartu pasiūlydama sisteminį
galimų scenarijų kūrimo procesą, kuris į įprastinius iššūkius siūlo pažvelgti kiek kitu – norimos
ir siektinos ateities – kampu.
Kiekvienos strategijos kūrimo procesas ir rezultatas yra (ar bent jau privalėtų) būti unikalus.

Šiuo atveju remsimės konkrečia – muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo ilgalaikės strategijos kūrimo – patirtimi, įgyvendinta 2014 m. Pagrindinis keliamas tikslas šio proceso pradžioje
buvo parengti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo paskirties, funkcijų, paslaugų ir
valdymo ilgalaikės plėtros galimybių įžvalgą
ir strategiją iki 2025 m., kuri leistų apibrėžti
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo plėt
ros kryptis.
Pagrindinis iššūkis – 2025 m. perspektyva.
Dažnai sudėtinga pasakyti, kas bus po dvejų
ar trejų metų, o čia iškeliamas tikslas susiplanuoti tikslus ir veiklas dešimčiai metų į priekį.
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1 pav.
Strateginiai sprendimai laike
Šaltinis: parengta autoriaus.

Praeitis

2014

2100

Dabartis

Ateitis

Strateginiai sprendimai
Praeities pamokos

Akivaizdu, kad kiekviena rengiama strategija
ir joje numatomi sprendimai yra apie ateitį, o
ne apie dabartį. Tuo tarpu visos mūsų žinios ir
patirtys yra paremtos praeitimi ir esama situacija, o ateities (ir ganėtinai tolimos!) strategiją
turime kurti dabar, kai dar nežinome, kokia
ta ateitis galėtų būti. Kaip šioje situacijoje
sujungti turimas žinias apie praeitį, dabartį ir
ateitį, siekiant jau šiandien sukurti išmintingą
strategiją ateičiai (1 pav.)?
Ateitis nėra linijinė. Ji yra chaotiška, lemiama
daugelio veiksnių, todėl jos nuspėti neįmanoma. Galimos ateities alternatyvos formuojasi
kaip daugelio veiksnių sąveikos pasekmė
(2 pav.).
Būtent šiuo atveju, kai siekiama įvertinti, kokiai
ateičiai turėtų būti kuriama strategija, tinkamiausiu pasirinkimu tampa ateities įžvalgų
(angl. foresight) rengimo metodika su visais jos

2 pav.
Galimų ateities sanklodų
formavimasis
Šaltinis: parengta autoriaus.

Ateities įžvalga

sudėtiniais metodais. Pačią metodiką pirmiausia pradėjo naudoti stambios tarptautinės
verslo korporacijos, tokios kaip „Shell“, IBM,
„Toyota“. Tačiau ji palaipsniui prasiskverbė ir į
kitas taikymo sritis bei sektorius. Kas visgi yra
ta įžvalga? Apibrėžimų yra daug, bet vienas iš
priimtiniausių būtų:
Įžvalga – tai gebėjimas sistemiškai galvoti apie
ateitį, siekiant suteikti informaciją šių dienų
sprendimų priėmimui (Marry Conway, 2012).
Šis gebėjimas formuojamas konkrečiame
kontekste: organizacijos, jos strateginių tikslų,
strateginės aplinkos ir galų gale pačių asmenų,
veikiančių šioje srityje. Kurdami strategiją, iš
vienos pusės turime įvertinti, kokia mūsų veik
los socialinė misija, ką mes tikimės pasiekti, iš
kitos – kokios mūsų vertybės, kokiais ištekliais
galime disponuoti, kokie mūsų prioritetai, žinios ir patirtis, kokios yra mūsų stiprybės ir silp

Tendencijos
Inovacijos

Galima ateitis 1

Revoliucijos

Galima ateitis 2

Karai

Galima ateitis n...

Ir kt.

Organizacijos tikslai

„Žvaigždė“ – mūsų socialinė misija

Strateginis tikslas

„Kalnas“ – ką mes tikimės pasiekti

Strateginė aplinka

„Šachmatų lenta“ – klausimai ir iššūkiai,
su kuriais mes susiduriame ir susidursime

Asmens kelionė per šachmatų lentą iki kalno,
kuris yra vidutinės trukmės ateityje

„Mes“ – mūsų vertybės ir charakteristikos
(kaip strateginio žaidėjo)

Strateginis identitetas

3 pav.
Žvaigždė, kalnas, šachmatų lenta ir mes
Šaltinis: “Star, mountain, chessboard, self” image © 1999 Hardin Tibbs.

nybės. Visa tai susiduria „šachmatų lentoje“ –
strateginėje aplinkoje, kurioje sprendžiami
klausimai ir iššūkiai, su kuriais mes susiduriame
ir susidursime (3 pav.).
Pagrindinė prielaida, įžvalgų pagrindu kuriant
strategijas: ateitis yra ne viena, galimos daugybė ateities alternatyvų. Iš tų ateities alternatyvų vienos yra labiau tikėtinos nei kitos, o
tikėtinumą pirmiausia lemia tendencijų (angl.
trends) stebėjimas ir vertinimas. Be to, vienos

Įeiga
Analizė
Interpretacija

tų ateities alternatyvų yra labiau norimos nei
kitos, o jų norimumą reikia įvertinti kalbantis su suinteresuotomis šalimis, ekspertais,
bendruomene. Toliau pateikiamas bendrinis
ilgalaikės strategijos rengimo modelis, paremtas įžvalgos metodika (4 pav.).
Pritaikant šį bendrinį modelį, buvo parengta
konkreti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo
ilgalaikės plėtros galimybių strateginių gairių

Kas vyksta?
Kas atrodo vyksta?
Kas iš tikrųjų vyksta?

Įžvalga

Kas galėtų įvykti?

Išeiga

Ką mums, matyt, reikėtų padaryti?

Strategija

Ką mes darysime?
Kaip mes tai darysime?

4 pav.
Bendrinis strategijos rengimo modelis remiantis įžvalgos metodika: nuo esamos situacijos prie ilgalaikės strategijos
Šaltinis: parengta pagal Joseph Voros, 2000.

32

rengimo metodika. Jos pagrindu ir buvo parengtos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo
tinklo sukūrimo ir strateginės plėtros gairės (iki
2025 m.). Šios strateginės gairės buvo rengiamos penkiais etapais (2014 m. rugpjūčio–gruodžio mėn.):

ekspertų, buvo pasirinktos didžiausią poveikį
galinčios turėti tendencijos, atlikti kiekybiniai
palyginimai, įgyvendinta kryžminio poveikio
analizė ir parengta 16 alternatyvių ateities
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo scenarijų 2025 m.

• Pirmojo etapo metu (įeiga) buvo vykdomas
strateginis aplinkos skenavimas – informacijos
surinkimas ir sisteminimas. Vadovaujantis parengta metodika, buvo išanalizuota dabartinė
muziejų situacija, įskaitant jų ryšius su bendrojo ugdymo mokyklomis, identifikuoti esminiai
klausimai, kurie turėtų būti sprendžiami. Taip
pat buvo įvardintos ir esminės tendencijos,
darančios įtaką muziejų ir mokyklų raidai bei jų
bendradarbiavimui. Dauguma šiame žingsnyje
atliekamų darbų fokusuojasi į praeitį ir dabartį:
kas yra sukurta, kokią situaciją turime.

• Trečiojo etapo metu (įžvalga, išeiga) sukurti
ir atrinkti kokybiškiausi 6 alternatyvūs ateities
scenarijai buvo vertinami atliekant Delphi
apklausą (angl. Delphi survey), kurioje dalyvavo
212 ekspertų. Delphi apklausa – anoniminės,
sisteminės apklausos metodas, kai, naudojant
keletą klausimynų su užtikrinta grįžtamojo ryšio kontrole, vertinamos ekspertų nuomonės ir
kuriamas sutarimas (konsensusas) dėl ateities
scenarijų pageidaujamumo ir įmanomumo, atliekant reitingavimo veiksmus. Delphi apklausos tikslas – surinkti ir objektyviai, remiantis
patikimomis socialinių mokslų metodologijomis, apibendrinti ekspertų žinias, reikalingas
pasirinkti scenarijus jam patikslinti ir išplėtoti.
Šio metodo taikymas užtikrino didesnį objektyvumą ir leido kiekybiškiau, patikimiau išanalizuoti kokybinius duomenis, taip užtikrinant,

• Antrajame etape (analizė, interpretacija,
įžvalga), remiantis pirmojo etapo rezultatais ir
vadovaujantis ateities scenarijų metodu (angl.
Future Scenario method), strateginio planavimo
seminarų metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
Šiauliuose, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 90

5 pav.
Suinteresuotų šalių dalyvavimas įžvalgos rengimo procese
Šaltinis: parengta autoriaus.

Atstovaujama įstaiga

Sesijos

Apklausa

Valstybės ir savivaldybių administracijos

26

34

Pedagogų švietimo centrai/mokyklos

14

76

Muziejai

43

88

Asociacijos

4

8

Mokinių organizacijos

7

6

Iš viso

94

212

Ypač svarbu: antrojo, trečiojo ir ketvirtojo etapų metu buvo užtikrintas visų suinteresuotų šalių
įsitraukimas į strategijos kūrimo procesą. Tik per nuoseklų suinteresuotų šalių dalyvavimą gali būti
užtikrinta nuomonių įvairovė ir pagrindinių tikslinių grupių poreikių atliepimas.
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kad visi ateities scenarijai nebūtų pervertinti ar
neįvertinti dėl atskirų asmenybių dominavimo
ekspertų diskusijos metu ar blogai moderuojamo diskusijos proceso. Šio etapo pabaigoje
buvo suformuota bendra Vizija – Modernus
muziejus mokyklai (Modernus (bet vis dar realus)
muziejus, proaktyviai aktualizuojantis tradicines
vertybes), kuri visų suinteresuotų šalių sutarimu
tapo bendra siekiamybe (5 pav.).
• Ketvirtojo etapo metu (išeiga) buvo rengiamas ekspertų apklausos metu pasirinktos
ateities Vizijos įgyvendinimo kelrodis: esminiai
žingsniai, žengiant kuriuos būtų galima panaikinti atotrūkį tarp dabarties ir norimos (bei
įmanomos) Vizijos. Šio etapo tikslas – pateikti
siūlymus, kokiais alternatyviais keliais gali
būti nukeliauta iki pasirinktos Vizijos realizavimo ir kaip tai turėtų būti atlikta („Ką mums
reikėtų matyti? Ką mes darysime?“). Keturiose
strateginio planavimo sesijose Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje ir Šiauliuose buvo parengti keturi
skirtingi kelrodžiai, kuriuos integravus į bendrą
dokumentą buvo suformuotas pagrindas strateginėms gairėms rengti.
• Penktojo etapo metu buvo parengtos Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo
sukūrimo ir strateginės plėtros gairės iki 2025 m.,
apimančios: vidinių ir išorinių veiksnių (politinių, teisinių, ekonominių, socialinių, technologinių) analizę; stiprybių, silpnybių, galimybių
ir grėsmių (SSGG) analizę; viziją; prioritetines
plėtros kryptis ir tikslus; taip pat rekomendacijas dėl galimų priemonių, skirtų iškeltiems
tikslams ir uždaviniams pasiekti. Strateginės
plėtros gairės buvo rengiamos remiantis užsienio šalių (ypač Jungtinės Karalystės ir Danijos)
patirtimi ir Lietuvos situacijos analize, taip pat
strateginių sesijų metu surinkta informacija bei
sukurta medžiaga.
Apibendrinat visą muziejų ir mokyklų strateginių gairių rengimo procesą, galima teigti,
kad jis leido identifikuoti daugiau strateginių
pasirinkimų. Buvo ieškoma atsakymų į klausimus, kurie ne visada įvertinami tradiciniame
strateginio planavimo procese: Kaip galėtų
atrodyti muziejus ir mokykla po 10 metų?
Kaip mes norime, kad jie tada atrodytų? Kokios galimybės egzistuoja ilguoju laikotarpiu?
Koks galėtų būti šių galimybių poveikis muziejų

Strateginio planavimo
mokymai Šiauliuose.
Rūtos Grygelytės nuotr.

ir mokyklų bendradarbiavimui ir veiklai ilguoju
laikotarpiu? Kas turi įtakos šioms galimybėms?
Kokios potencialios kliūtys? Panaudojant visų
suinteresuotų šalių, ekspertų žinias, įžvalgų
kūrimo metodus (ateities scenarijų kūrimo,
kelrodžių, Delphi apklausos ir kt.), konsensuso
formavimo metodus, užsienio šalių patirtį,
buvo parengtos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo strateginės gairės. Šios gairės numato,
kokius žingsnius reikia daryti pirmiausia, ką
galima daryti jau šiandien ir kokia yra visų suinteresuotų šalių Vizija dėl mokyklų ir muziejų
bendradarbiavimo po dešimties metų bei kokio
galutinio rezultato galime tikėtis. Šis dokumentas yra geras pagrindas tolimesniam darbui. Jis
paremtas visų suinteresuotų šalių konsensusu,
išnaudojant praeities pamokas (angl. hindsight)
ir įžvalgas dėl galimos ir norimos ateities.
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Arūnas Bėkšta

Modernus muziejus – kūrybingai visuomenei

Ateities scenarijų kūrimo
seminaras Klaipėdoje.
Rūtos Grygelytės nuotr.

Antras etapas
• Keturi regioniniai veiksmų plano rengimo
seminarai tuose pačiuose miestuose kviečiant
tuos pačius dalyvius, kurie dalyvavo pirmajame
etape.
• Rezultatas – 4 kelrodžio žemėlapio alternatyvos pasirinktam scenarijui.
• Galutinis rezultatas – Lietuvos muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo strategija.

Įžanga
„ProBaltic Consulting“ 2014 m. Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu organizavo ir vedė
strateginio planavimo mokymus bei ateities
scenarijų kūrimo seminarus.
„ProBaltic Consulting“ užduotis buvo suteikti dalyviams strateginio planavimo, ateities
scenarijų ir vizijų, kelrodžių kūrimo žinių bei
įgūdžių ir parengti Lietuvos muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybių
įžvalgą bei strategiją. Šis projektas buvo įgyvendintas dviem etapais.
Pirmas etapas
• Keturi regioniniai scenarijų kūrimo seminarai
Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje.
• Rezultatas – 16 ateities scenarijų, iš kurių 8
vėliau pateikti apklausai ir išrinktas vienas.

Šiame straipsnyje pristatysime pirmojo etapo
rezultatus. Pristatysime, kur vyko seminarai
ir kas buvo jų dalyviai, po to kaip buvo pasirenkamos scenarijų kūrimo koordinačių ašys,
apžvelgsime sukurtus scenarijus, pateiksime
scenarijų reitingavimo (apklausos) rezultatus
ir pabaigoje pristatysime galutinę muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo viziją 2025 m.

Apie procesą ir dalyvius
Pirmojo etapo seminarai vyko 2014 m. rugsėjo
mėnesį:
• Klaipėdoje, dalyviai iš Gargždų, Klaipėdos,
Mažeikių, Mosėdžio, Palangos, Plungės, Šilutės
ir Tauragės;
• Šiauliuose, dalyviai iš Biržų, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio ir Šiaulių;
• Kaune, dalyviai iš Alytaus, Jonavos, Kauno
miesto, Kauno rajono, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Merkinės, Prienų ir Šakių;
• Vilniuje, dalyviai iš Anykščių, Trakų, Vilniaus
miesto ir Vilniaus rajono.
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Iš viso seminaruose dalyvavo 94 dalyviai:
• Muziejų atstovai – 43
• Mokyklų atstovai – 15
• Ministerijų – 3 (2 Kultūros ir 1 Švietimo ir
mokslo ministerijos)
• Savivaldybių atstovai – 21
• Mokiniai – 7
• Pedagogų švietimo centrai – 3
• Mokyklų tobulinimo centras – 1
• Trakų kultūros centras – 1
Siekta, kad būtų atstovaujama įvairioms interesų grupėms. Daugiausia dalyvavo muziejų
atstovų. Juos buvo lengviausia prisikviesti. Tai
rodo, kad mokyklų ir muziejų bendradarbiavimas yra aktualesnis muziejams nei mokykloms.

Scenarijų kūrimas
Norint sukurti kokios nors sistemos ateities
vaizdą, reikia numatyti, kaip ta sistema galėtų
keistis. Suprantama, ateitis priklauso nuo
daugelio faktorių. Tai, koks scenarijus įvyks,
priklauso ir nuo aplinkos raidos tendencijų,
ir nuo mūsų sprendimų bei veiksmų. Jei mes
aiškiai įsivaizduojame, kokios ateities norime,
galime dėti pastangas, kad ji įvyktų.
Remiantis šia logika, pirmiausia ieškota aplinkos raidos tendencijų, kurios daro ir numatomu
laikotarpiu (iki 2025) darys įtaką muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimui. Nustatytos tokios
tendencijos:
– Informacinių komunikacinių technologijų
(toliau – IKT) skverbtis į daugelį gyvenimo sričių,
tarp jų ir į kultūrą. Į šią tendenciją galima žvelgti
ir kaip į technologinę, kai sukuriamos palankios
sąlygos visų kūrybinių kultūros ir švietimo
produktų ir paslaugų rinkodarai nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu, keičia kultūros ir švietimo
paslaugų pateikimo galimybes (yra diegiamos
šiuolaikinės technologijos, daugėja virtualių
pamokų, edukacinių užsiėmimų ir virtualių
ekspozicijų, atsiranda mobilios aplikacijos,
leidžiančios gauti informaciją apie eksponatus
keliomis kalbomis, patys muziejai tampa inter
aktyvesni), ir kaip į socialinę – keičiasi žmonių
elgsenos modeliai, informacijos rinkimo,
mokymosi ir bendravimo įpročiai.

– Riboti ekonominiai ištekliai (jų trūkumas),
sąlygojantis didėjantį spaudimą šių išteklių
vartotojams sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę
už prieinamus išteklius (ekonominė tendencija).
Šiuo metu stebima tendencija, kai šiuolaikinių
valstybių, tarp jų ir Lietuvos, biudžetai patiria
nemažą spaudimą perskirstant surinktas lėšas
įvairioms sritims. Biudžetai yra deficitiniai, o
skirtingos sritys akivaizdžiai konkuruoja dėl
galimų išteklių. Kartu veikia ir rinkos dėsniai.
Tam tikros sritys, kaip kultūra ir švietimas,
privalo ieškoti kitų išteklių šaltinių, optimizuoti rezultatus, kurie būtų sukurti už turimus
išteklius. Švietimo ir kultūros įstaigos dalyvauja
netiesioginių pridėtinių finansinių verčių kūrimo procese. Jose kuriamos inovacijų, socialinio ir žmogiškojo kapitalo pridėtinės vertės
virsta finansiniu kapitalu, tačiau tam būtinos
investicijos.
– Augantis tarpdiscipliniškumas ir naujų tyrimų
bei veiklos sričių, krypčių iškilimas (technologinė tendencija). Tik sinergija, tarptautinis,
tarpdisciplininis bendradarbiavimas ir projektai, vienijantys įvairių sričių tyrėjų įdirbį
ir žinias, šiandieninei visuomenei gali padėti
spręsti kylančias problemas ir kurti produktus,
tenkinančius jos poreikius. Kultūros, švietimo
ir socialinės problemos negali būti išspręstos
šių sistemų viduje. Jos reikalauja koordinuoto
tarpdisciplininio sprendimo.
– Kultūros ir švietimo paslaugų, taip pat ir kitų
laisvalaikio praleidimo alternatyvų įvairovės ir
pasiūlos augimas (socialinė, ekonominė, technologinė tendencija). Šiuolaikinėje visuomenėje stebima tendencija, kai dėl asmens dėmesio,
jo laiko konkuruoja vis daugiau „šaltinių“ ir
tradicinėms laiko panaudojimo formoms
(švietimui, kultūriniams renginiams ir veiklai)
tenka konkuruoti su vis didesne laiko leidimo
alternatyvų įvairove, kuri daro įtaką tiek žmonių elgsenai, tiek jų išsilavinimui.
– Augantis muziejų suvokimas apie jų socialinį
vaidmenį visuomenėje – muziejus tampa realios
ar virtualios bendruomenės telkimo vieta (socialinė tendencija). Muziejai, sujungdami turimus
kultūrinius išteklius, žinias, tradicijas, tiesiogiai
prisideda prie bendruomenių kūrimo ir telkimo.
Muziejams yra priskiriamas svarbus socialinis
vaidmuo. Jų misija yra tenkinti vietos, regiono
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ar nacionalinius visuomenės poreikius. Muziejai tampa bendruomenių centrais, kur pati
bendruomenė diskutuoja ir ekspozicijose sau
bei svečiams (pvz., turistams) perteikia savo
tapatybę. Tokie muziejai ne tik palaiko bendruomenės atmintį bei ryšį su vieta ir praeitimi,
bet ir, be įprastos veiklos – parodų, mokslinių
tyrimų, leidybos, imasi spręsti aktualias visuomenei problemas, atsigręžia į tas visuomenės
grupes, kurios potencialiame lankytojų sąraše
niekada nebuvo.
– Mobilumo (turizmo srautų) rinkoje pokyčiai
(ekonominė tendencija). Nuolat auga žmonių
mobilumas ir judėjimas tiek valstybės viduje,
tiek ir tarp valstybių. Toks judėjimas kartu
sukuria paklausą kultūros vertybių vartojimui ir
nustato reikalavimus švietimo paslaugų kokybei švietimo ir kultūros sistemose.
– Menkas politinis dėmesys kultūrai (teisinė,
politinė tendencija). Pagrindiniai Lietuvos valstybės raidos strateginiai dokumentai sudaro
prielaidas stabiliai kultūros politikos plėtrai,
tačiau kultūra juose vis dar traktuojama kaip
gretutinis veiksnys, siekiant kitų strateginių
tikslų.
– Identiteto kaita (socialinė tendencija).
Visuomenėje jaučiamas vakarietiškų tradicijų
ir švenčių „importas“ ir jų vartojimas (pvz., Valentino diena, Helovynas), tačiau kartu galima
kalbėti ir apie sugrįžimą prie senųjų tradicijų.
Šis kontekstas švietimo ir kultūros įstaigoms
sukuria iššūkį, kaip suderinti naują ir seną bei
tapti patraukliu objektu visuomenei.

– Didėjantis visuomenės (ypač jaunimo) dėmesys aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimams (aplinkosaugos tendencija). Gamtos
užterštumas, geriamo vandens trūkumas,
nekontroliuojamas miškų kirtimas, gyvūnų ir
augmenijos rūšių nykimas, šiukšlių rūšiavimas
ir perdirbimas, gamtos tarša, aplinkosaugos
akcijos – tampa vienos svarbiausių muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo sričių.
– Mažėjantis raštingumo lygis (socialinė tendencija). Jeigu kalbėtume apie naujų laikų problemą, reikėtų turbūt pabrėžti, kad dažnas moka
skaityti ir rašyti, bet labai mažai ką išmano
giliau kultūrine ar istorine prasme. „Informacinės technologijos kuria labai lengvai ir greitai
pasiekiamos informacijos iliuziją, turime tarsi
informuotą žmogų, bet naujos kartos beraštį.
Ir tai nėra tik jaunuolio ar mokinio problema.
Tai yra mūsų visuomenės problema“1
(D. Eigminienė).
Seminarų metu dalyviai turėjo nustatyti, kurios
dvi tendencijos turės didžiausią įtaką ir kaip tai
galėtų atsiliepti muziejų veiklai bei muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimui. Remiantis šiomis
tendencijomis, suformuluotos galimos jų raidos pasekmių alternatyvos, kurios sudaro ateities scenarijų lauką, leidžiantį apibrėžti keturias
pagrindines ateities vizijas. Grupių rezultatai:

1	Op. cit. iš A. Jakubonytė, Lietuvių raštingumas gerokai suprastėjęs.
Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviu-rastingumas-gerokai-suprastejes.d?id=48337731.
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Klaipėdos grupė manė, kad tendencijos gali
turėti tokias alternatyvias pasekmes:

1
Rinkos ugdomas
verslumas

Klaipėdos grupė

Orientacijų pokyčiai

kas ?

1 pav.
Klaipėdos grupės ašys

2
Saugus valstybės
finansavimas

finansavimas

4

3

„Kultūros ir švietimo paslaugų ir laisvalaikio
praleidimo alternatyvų pasiūlos augimas“
1. Muziejai orientuojasi į paslaugų kokybę.
2. Muziejai orientuojasi į paslaugų kiekybę.

Masinė produkcija

Skverbtis

1
Prisitaikymas ir
pasyvumas

Šiaulių grupė

Virtualus

2 pav.
Šiaulių grupės ašys

Šiaulių grupė manė, kad tendencijos gali turėti
tokias alternatyvias pasekmes:

2
Aktualizuotos
tradicinės vertybės

Identitetas

4

3

Švietimo
sistemos dalis

Kauno grupė

reguliuojamas

Komercializuotas

4
3

Kauno grupė manė, kad tendencijos gali turėti
tokias alternatyvias pasekmes:

1

funkcija ir tikkslai

2

Valstybės reguliuojamas
ir finansuojamas

„IKT skverbtis į daugelį gyvenimo sričių, tarp jų
į kultūrą ir švietimą“
1. Muziejai tampa virtualiais.
2. Muziejai išlieka tradiciniais muziejais, tačiau
plačiai naudoja IKT.
„Identiteto kaita“
1. Muziejai atsiveria visoms naujoms tradicijoms, prisitaiko, yra pasyvūs stebėtojai.
2. Muziejai kritiškai vertina naujoves, formuoja
visuomenės nuostatas, aktualizuoja tradicijas.

Modernus tradicinis

3 pav.
Kauno grupės ašys

„Spaudimas kurti didesnę pridedamąją vertę
už prieinamus išteklius“
1. Muziejai bus priversti veikti rinkos sąlygomis,
užsidirbti, ugdyti verslumą.
2. Muziejai stengsis užsitikrinti saugų valstybės
(savivaldybės) finansavimą.

Bendruomenės
centras

„Spaudimas kurti didesnę pridedamąją vertę
už prieinamus išteklius“
1. Komercializuotas muziejus.
2. Valstybės reguliuojamas ir finansuojamas
muziejus.
„Augantis muziejų suvokimas apie jų socialinį
vaidmenį“
1. Muziejus tampa neatsiejama švietimo sistemos dalis, „tarnauja“ švietimui.
2. Muziejus orientuojasi į bendruomenės problemas, tampa bendruomenės centru.
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4 pav.
Vilniaus grupės ašys

Vilniaus grupė
Vilniaus grupė manė, kad tendencijos gali turėti tokias alternatyvias pasekmes:

ikt

Virtualus

0
„Mes žinome,
ko jums reikia“

0
Bendradarbiavimas

soc. vaidmuo

0

0
Visuminis

Taigi, keturios grupės iš viso identifikavo šešiolika galimų ateities scenarijų ir juos trumpai
aprašė, naudodamosios tokia schema:
• Kas yra suinteresuotos šalys?
• Kokie yra bendradarbiavimo tinklo ar proceso dalyvių vaidmenys?
• Kaip bus priimami sprendimai dėl bendradarbiavimo?
• Kaip bendradarbiavimas bus organizuojamas?
• Kaip vyksta komunikacija tarp pagrindinių
suinteresuotų šalių?
• Kaip atrodys mokymo (-si) programos?
• Kokie bus mokymo (-si) metodai ir formos?
• Kokie bus pagrindiniai finansavimo šaltiniai?
• Kokias pagrindines kompetencijas turės
muziejininkai (edukologai), pedagogai?
Kiekviena grupė iš keturių savo scenarijų turėjo
pasirinkti du, kurie, jos nuomone, yra labiausiai
tikėtini ir pageidaujami, ir duoti jiems pavadinimus. Taip iš viso buvo atrinkti aštuoni scenarijai. Pastebėta, kad dvi scenarijų poros labai
panašios, todėl, juos subendrinus, tolesniam
darbui buvo palikti šeši scenarijai:

„IKT skverbtis į daugelį gyvenimo sričių, tarp jų
į kultūrą ir švietimą“
1. Virtualus muziejus.
2. Visuminis muziejus, išnaudojantis tradicines
muziejaus veiklas ir pasitelkiantis naujausias
technologijas.
„Augantis muziejų suvokimas apie jų socialinį
vaidmenį“
1. Muziejai teikia tokias edukacines ir kitokias
paslaugas, kurios, jų nuomone, yra reikalingos
visuomenei ugdyti („Mes žinome, ko jums
reikia“).
2. Muziejai bendradarbiauja, aiškinasi, kokie
yra poreikiai.

1. „Į ateitį“. Muziejus – valstybės reguliuojamas ir finansuojamas bendruomenės
centras.
Raktiniai žodžiai: valstybės reguliuojamas ir
finansuojamas bendradarbiavimas; muziejus –
bendruomenės centras.
Muziejus nėra savotiška mokyklinio vadovėlio
iliustracija. Jis tenkina platesnės bendruomenės poreikius. Sėkmė lydi tuos muziejus, kurie
sugeba atsakyti, kas yra jų bendruomenė,
kiek toje bendruomenėje yra svarbi mokykla
ir ką muziejus gali duoti bendruomenei per
mokyklą? Taigi, tarp pagrindinių suinteresuotų
grupių yra ne tik muziejus ir mokykla, bet ir
platesnė muziejaus bendruomenė, kuri ne tik
naudojasi tomis pačiomis muziejaus paslaugomis kaip mokykla, bet ir gauna netiesioginę
naudą iš to, kad muziejus per mokyklą prisideda spręsdamas tos bendruomenės problemas.
Savivaldybės (steigėjai) ir Švietimo ir mokslo
bei Kultūros ministerijos finansuoja ir kontroliuoja muziejus, reglamentuoja jų veiklą ir tam
tikra prasme rengia „užsakymą“. Už sprendimų
priėmimą pagal įstatymuose nustatytas kompetencijas subsidiariai atsako visos suinteresuotos šalys, o jų bendradarbiavimas yra labai
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Ateities scenarijų kūrimo
seminaras Kaune.
Rūtos Grygelytės nuotr.

formalus – pasirašomos sutartys, paskiriami
atsakingi asmenys, sudaromos darbo grupės,
reguliariai organizuojami pasitarimai. Muziejų mokymo (-si) programos nėra tiesiogiai
susijusios su formalaus ugdymo programomis.
Jų paskirtis – skatinti diskutuoti bendruomenei
aktualiais klausimais, tokiais kaip emigracija,
imigracija, bloga infrastruktūros būklė, aplinkosauga, lyčių lygybė ir pan. Todėl naudojami
tokie mokymo (-si) metodai ir formos, kurie
padeda labiau įtraukti bendruomenę, pvz., rengiamos diskusijos ar kitokie „bendruomenės
pasisėdėjimai“, bendruomenei suteikiama galimybė pačiai organizuoti parodas ar net išreikšti
aktyvią poziciją kuriant nuolatines ekspozicijas.
Pasikeitęs muziejaus vaidmuo reikalauja iš muziejininkų, kad jie turėtų daugiau pedagoginių,
psichologinių ir retorikos gebėjimų, ir, žinoma, kad būtų aktyvūs bendruomenės nariai,
sugebantys susieti muziejaus mokymo (-si)
programų turinį su bendruomenės poreikiais.
2. „Kultūrinis švietimas = ekonominė nauda
/ Švietimas – verslo variklis“. Komercializuotas muziejus, neatsiejama švietimo sistemos
dalis.
Raktiniai žodžiai: komercializuotas muziejus;
muziejus – neatskiriama švietimo sistemos dalis.
Iš valstybės reguliavimo „išsivadavęs“, bet
kartu biudžetinio finansavimo netekęs muziejus paradoksaliai išlieka integralia valstybės
reguliuojamos švietimo sistemos dalimi. Muziejus veikia kaip komercinė įstaiga, paslaugų
teikėjas, kurio vienas iš vartotojų – mokykla.
Jis išsilaiko iš komercinių paslaugų (pvz.,
meno kūrinių aukcionų ar patalpų nuomos), o
muziejinio švietimo veiklos padeda išsiskirti iš
konkurentų ir „užsiauginti“ vartotoją. Muziejų
mokymo (-si) programos maksimaliai suderintos su mokyklų programomis, mokymo (-si)
metodų ir formų įvairumas bei originalumas
padeda muziejui parduoti savo paslaugas
mokykloms. Muziejus ir mokykla yra pagrindiniai suinteresuoti asmenys, kurie savo pozicijas
derina ir sprendimus priima suinteresuotų
šalių atstovų komitete (savotiškame akcininkų
susirinkime). Jų bendradarbiavimas pasireiškia
kaip bendri kultūriniai ir komerciniai projektai,
kuriems organizuoti ir įgyvendinti samdomi
„mobilūs agentai“ (profesionalūs vadybininkai,

už atlygį „lakstantys“ tarp įvairių suinteresuotų
pusių ir inicijuojantys bei vykdantys bendradarbiavimo projektus), pasitelkiamos naujausios
informacinės technologijos (nekalbant jau apie
seniai įprastus socialinius tinklus) ir pritraukiamas rėmėjų finansavimas. Muziejininkams
reikalingos naujos kompetencijos: rinkodara,
kūrybiškumas ir verslumas, švietimo sistemos,
mokymosi programų išmanymas. Mokytojams
reikia gebėti susigaudyti didelėje mokymo programų pasiūloje ir atsirinkti programas pagal
geriausią kokybės ir kainos santykį.
3. „Kaip sviestu patepta“. Į kokybę orientuotas muziejus su saugiu valstybės finansavimu.
Raktiniai žodžiai: saugus valstybės finansavimas; į kokybę orientuota muziejų veikla.
Pilnas valstybės finansavimas suteikia muziejams tokią „prabangą“, kad jie gali sutelkti savo
dėmesį į kokybiškas mokymo (-si) programas,
skirtas ne masiniam, o „elitiniam“ vartotojui:
muziejai analizuoja ir tenkina moksleivių kultūrinius poreikius, mokytojai padeda juos ugdyti,
savivaldybės paskirsto valstybės finansavimą,
netgi suteikia muziejams metodinę švietimo
pagalbą. Sprendimai priimami bendruose
seminaruose, diskusijose ir darbo grupių posėdžiuose (o ne „nuleidžiami iš viršaus“), atsižvelgiant į mokyklų ir muziejų poreikius bei patirtį.
Muziejų mokymo (-si) programos suderintos
su Švietimo ir mokslo ministerija. Muziejuose
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puikiai išmanantys informacines technologijas ir
turintys patirties reklamos, vadybos, komunikacijos ir pramogų organizavimo srityse. Mokytojams reikia gebėti susigaudyti didelėje mokymo
programų pasiūloje ir atsirinkti programas.
5. „Modernus muziejus mokyklai“. Modernus
(bet vis dar realus) muziejus, proaktyviai ak
tualizuojantis tradicines vertybes.
Ateities scenarijų kūrimo
seminaras Vilniuje.

Raktiniai žodžiai: modernus tradicinis muziejus
(diegiantis informacines technologijas (IT)); proaktyvus tradicinių vertybių aktualizavimas.

Rūtos Grygelytės nuotr.

įrengtos specialios edukacinės klasės, įsteigtos
edukologo pareigybės.
4. „Į mases per pinigus“. Į masiškumą orientuotas muziejus su saugiu valstybės finansavimu.
Raktiniai žodžiai: saugus valstybės finansavimas; į masiškumą orientuota muziejų veikla.
Kartu su finansavimu (pagaliau įteisinta
nuostata, kad tam tikra „neformalaus ugdymo
krepšelio“ dalis privalo būti skirta muziejams)
muziejai gavo ir „valstybės užsakymą“ siekti
kuo didesnio masiškumo: muziejai, vienais
metais pritraukę mažiau lankytojų, kitąmet
gauna mažesnį finansavimą. Esant tokioms
„žaidimo“ taisyklėms, iš esmės lieka tik dvi
suinteresuotos grupės – muziejus, masinio produkto kūrėjas, ir mokykla, masinio produkto
vartotojas. Toks abipusis muziejaus ir mokyklos
interesas savaime skatina ieškoti pačių efektyviausių bendradarbiavimo formų, kurios leistų
labai greitai reaguoti į besikeičiančius vartotojų
poreikius. Muziejų mokymo (-si) paklausa ir
moksleivių bei jų tėvų daromas „spaudimas“
tokie dideli, kad šiam procesui suvaldyti
steigiamos atskiros įstaigos, pvz., regioninės
viešosios įstaigos ar savivaldybių padaliniai,
kurie ne tik koordinuoja muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimą, bet ir analizuoja poreikį, skleidžia gerąją patirtį ir, švelniai tariant,
„paragina“ atsiliekančius muziejus. Dėl masinio
pobūdžio muziejų mokymo (-si) programos
yra integruotos tik į neformalųjį ugdymą,
o pagrindinis m
 okymo (-si) metodas ir forma – pramoga ir žaidimas. Siekdami didesnių
lankytojų srautų, nuo kurių priklauso krepšelio
lėšų „įsisavinimas“, muziejai vykdo „agresyvią“
rinkodarą. Į darbą priimami jauni specialistai,

Nebeabejojama tradicinio (realaus) muziejaus
prasme šiuolaikinėje visuomenėje. Muziejus
„emancipavosi“ ir nebėra pasyvus prie madų
besitaikstantis vykdytojas. Politiniais dokumentais įtvirtinta, kad muziejus turi nuosekliai
ir proaktyviai vykdyti savo misiją – aktualiai
pristatyti tradicines vertybes, ir muziejų steigėjai
turi užtikrinti reikalingą finansavimą. Sklandus
bendradarbiavimas pasiekiamas struktūriniu
dialogu: diskusija pradedama „viršuje“, ministerijų lygmeniu, ir baigiama tarp muziejininkų
ir mokytojų; Švietimo ir mokslo bei Kultūros
ministerijos rūpinasi mokymo turinio rengimu ir
programų akreditavimu; savivaldybės (steigėjai)
užtikrina finansavimą; mokykla užtikrina muziejų programų sklaidą ir organizuoja mokymo
procesą. Nuoseklus ir savalaikis planavimas bei
abipusis bendravimas padeda užtikrinti, kad
mokymo (-si) programos yra suderintos tarp muziejų (ką jie gali pasiūlyti?), mokinių (ko jie nori?)
ir mokytojų (ko reikia pagal mokyklos mokymo
programas?). Muziejaus modernumas ir aktualumas pasireiškia tuo, kad taikomi interaktyvūs
mokymo (-si) metodai ir formos, padedantys
„išjudinti“ moksleivį, naudojamos pažangios
technologijos, dominuoja pažinimas akimis
ir patirtinis mokymasis. Muziejininkų bazinių
gebėjimų sąrašą papildė kompetencijos, kurios
reikalingos patraukliai pateikti, aktualizuoti
tradicines vertybes, informacinių technologijų
išmanymas.
6. „Muziejus mano išmaniajame“. Virtualus,
bendradarbiaujantis ir paklausą atliepiantis
muziejus.
Raktiniai žodžiai: virtualus muziejus; bendradarbiaujantis ir paklausą atliepiantis muziejus.
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5 pav.
Apklausos dalyviai

Apklausa dėl Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo ateities scenarijų 2025 m.

Moksleivių atstovas

2,83 proc.

Mokytojų atstovas

35,85 proc.
13,68 proc.

Savivaldybės atstovas
2,36 proc.

Ministerijos atstovas

41,51 proc.

Muziejų atstovas
3,77 proc.

Kita
0

Muziejus ėmėsi lyderystės sutelkti įvairias
suinteresuotas grupes, kad, naudojant šiuolaikines technologijas, nebylūs muziejų fonduose
saugomi artefaktai ir su jais susijusios istorijos
„atgytų“ virtualioje erdvėje ir virstų patraukliomis mokymo (-si) priemonėmis. Be muziejaus,
kaip koordinatoriaus, šiame procese taip pat
dalyvauja mokykla, kaip ugdymo proceso
organizatorius, ir paslaugos gavėjas, muziejaus
steigėjas (savivaldybė), kuris ne tik užtikrina
finansavimą, bet ir integruoja e-muziejų į
e-savivaldybės strategiją, o muziejų virtualias
mokymo (-si) programas – į savivaldybės e-pa
slaugų portfelį, Švietimo ir mokslo ministerija
bei Kultūros ministerija, kurios derina ir tvirtina
(akredituoja) programas, akademinė bendruomenė, vykdanti tyrimus, generuojanti idėjas
ir siūlanti technologines naujoves, bei kūrybinės industrijos, kurios realizuoja savo ir kitų
suinteresuotų grupių kūrybinius sumanymus.
Informacinės technologijos naudojamos ne tik
produktams kurti, bet ir bendradarbiavimui
organizuoti ir sprendimams priimti: muziejui
koordinuojant, suinteresuotos grupės bendrauja per vaizdo konferencijas ir socialinius tinklus.
Taip užtikrinama operatyvi komunikacija tiek
horizontaliai (tarp muziejininkų ir mokytojų),
tiek vertikaliai (tarp ministerijų, steigėjų ir at
skirų organizacijų). Skaitmeninės technologijos
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leidžia virtualioje realybėje perteikti keturias
ir daugiau dimensijų ir atitinkamai įgalina
pažinimą, paremtą visais pojūčiais. Didelė
personalinių skaitmeninių prietaisų skverbtis ir
puiki jų tinklaveika leidžia kurti programas tiek
individualiam, tiek ir grupiniam m
 okymui (-si).
Visa tai nebūtų įmanoma be informacinėmis
ir komunikacinėmis technologijomis (IKT)
paremtų kūrybinių industrijų suinteresuotumo: matydami galimybes užsidirbti (pvz., iš
reklamos), verslininkai investuoja didžiąją dalį
tokioms programoms kurti reikalingų lėšų.
Trūkstamą finansavimą užtikrina valstybė (per
mokinio krepšelį) ir patys vartotojai (paslaugos
mokamos). Labiausiai vertinamomis muziejininkų kompetencijomis tapo IKT raštingumas,
kūrybiškumas, iniciatyvumas ir bendradarbiavimas.

Apklausos rezultatai
Ateities scenarijai, siekiant išskirti vieną pagrindinį, labiausiai pageidaujamą, tačiau kartu
ir gana realų, buvo papildomai reitinguoti
pagal pasirinktus kriterijus. Šiam tikslui buvo
pasitelkta daugiau išorinių ekspertų.
Internetinėje apklausoje iš viso dalyvavo 212
respondentų. Daugiausia apklausoje dalyvavo
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6 pav.
Apklausos dalyviai pagal apskritis

Vilniaus apskritis 20,75 proc. /44/
Alytaus apskritis 8,96 proc. /19/
Kauno apskritis 17,92 proc. /38/
Klaipėdos apskritis 15,57 proc. /33/
Marijampolės apskritis 4,25 proc. /9/
Panevėžio apskritis 10,85 proc. /23/
Šiaulių apskritis 12,26 proc. /26/
Tauragės apskritis 2,83 proc. /6/
Telšių apskritis 3,30 proc. /7/
Utenos apskritis 3,30 proc. /7/

muziejų (41,5 proc.) ir mokyklų (35,8 proc.)
atstovų (5 pav.).

Apklausoje aktyviausiai dalyvavo tos apskritys,
kurių dalyvių seminaruose buvo daugiausia:
Vilniaus (21 proc.), Kauno (18 proc.), Klaipėdos (16 proc.), Šiaulių (12 proc.), Panevėžio
(11 proc.) ir Alytaus (9 proc.) (6 pav.).
Apklausos dalyviai labiausiai norėtų scenarijaus
„Modernus muziejus mokyklai“. Antras pageidaujamas scenarijus „Kaip sviestu patepta“ ir
trečias – „Į ateitį“ (7 pav.).
Scenarijaus „Modernus muziejus mokyklai“ pagrindu, pasinaudojant kitų scenarijų idėjomis,
neprieštaraujančiomis šio scenarijaus logikai,
buvo suformuluota galutinė muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo vizija. Ši vizija antrajame
projekto etape naudota kuriant „Lietuvos
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo
sukūrimo ir strateginės plėtros gaires“.

Galutinė muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo vizija 2025 m.
Muziejų fondų skaitmeninimas, naujų technologijų atsiradimas suteikia papildomų galimybių muziejams patraukliau pateikti informaciją
muziejaus ekspozicijose ir kurti naujas mokymo programas. Nepaisant visuotinio technologijų skverbimosi, nebeabejojama tradicinio
muziejaus prasme šiuolaikinėje visuomenėje.
Muziejuose įsitvirtinusi atgimstančio laiko
koncepcija, kuri suponuoja, kad praeitis yra
gyva ir gali būti iš naujo interpretuojama ir
aktualizuojama, o tradicinėms vertybėms
suteikiamas naujas turinys. Suvokdami savo
socialinį vaidmenį, muziejai ne tik interpretuoja
praeitį, bet ir prisideda spręsdami šiuolaikines
bendruomenės problemas, tampa bendruomenės centrais.
Muziejų mokymo (-si) programos remiasi
šiuolaikiniais mokslo pasiekimais ir koreliuoja
(bet nesutampa) su bendrojo ugdymo programomis. Organizuojant mokymo procesus,
plečiamas mokyklos ugdymo turinys, taikomi
įvairūs ugdymo metodai, formos ir teikiamos
įvairiapusės pažinimo galimybės. Mokymo pro-
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7 pav.
Scenarijų vertinimas

Apklausa dėl Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo ateities scenarijų 2025 m.
Pageidaujamas (suteikus scenarijui konkretų reitingą, scenarijus pasislenka žemyn pagal jam suteikto reitingo vietą):

1. „Į Ateitį“. Muziejus – ...
2. „Kultūrinis švietimas“...
3. „Kaip sviestu...
4. „Į mases per pinigus“...
5. „Modernus muziejus...
6. „Muziejus mano...

0

1

cese muziejuose derinamos informacinių technologijų suteikiamos galimybės su patirtiniu
mokymusi socialinėje aplinkoje. M
 okymo (-si)
programų paskirtis – ne tik kitokia forma ir
būdais nei mokykla teikti informaciją, bet ir
eksperimentuoti, kvestionuoti, provokuoti
diskusiją visuomenei ir vietos bendruomenei
aktualiais klausimais, skatinti kūrybiškumą.
Sklandus bendradarbiavimas pasiekiamas naudojant struktūrinį dialogą visais lygiais:
1. Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų,
kurios nustato bendruosius bendradarbiavimo
principus ir organizavimo būdus, programų rengimo ir prieinamumo užtikrinimo finansavimo
šaltinius, taip pat muziejų edukacinių programų
kokybės užtikrinimo sistemą.
2. Savivaldybių kultūros ir švietimo politikų ir
administratorių, kurie koordinuoja pavaldžių
švietimo įstaigų ir muziejų veiklą, sudaro darbo
grupes, reguliariai organizuoja pasitarimus ir
sprendžia problemas.
3. Pačių muziejų ir švietimo įstaigų, kurie analizuoja mokyklų ir mokinių poreikius, keičiasi
informacija, bendradarbiauja kurdami muziejų

2

3

4

5

formalias ir neformalias edukacines programas,
organizuoja renginius.
Nuosekliam bendradarbiavimui visais lygiais
sudaromos bendradarbiavimo sutartys ir
(arba) bendros veiklos programos. Nuoseklus ir
savalaikis planavimas bei abipusis bendravimas
padeda užtikrinti, kad muziejų mokymo (-si)
programos atsižvelgtų į mokinių, mokytojų ir
mokyklų poreikius ir sukurtų sinerginį efektą.
Pasikeitęs muziejų vaidmuo reikalauja iš
muziejų turėti įvairesnių kompetencijų: gebėti
analizuoti visuomenės reiškinius, kūrybiškumo,
komunikacijos, išmanyti informacines technologijas, rinkodarą ir viešuosius ryšius, darniąją
plėtrą, orientuotis į klientą ir jo poreikius,
išmanyti bendrojo ugdymo programas. Visi
nacionaliniai, valstybiniai, regioniniai muziejai
ir daugelis savivaldybių muziejų turi edukacijos
padalinius, visi savivaldybių muziejai turi bent
vieną darbuotoją, atsakingą už muziejaus edukaciją. Sukurta valstybinė muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo sistema, kurią įgyvendina
Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.
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Jolanta Kaznauskaitė

Muziejų specialistų stažuotės Danijoje ir
Jungtinėje Karalystėje: patirtys ir įžvalgos

Tai šalys, turinčios vieną didžiausių Europos
Sąjungoje neformaliojo švietimo integravimo į formalųjį ir muziejų lankymo įtraukimo į
bendrojo ugdymo programas patirtį, taip pat
praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje – didelę įtaką Lietuvos muziejinės edukacijos
kūrimosi pagrindams.
Dvidešimt Lietuvos muziejų edukacijos specialistų susitiko su šalies mastu finansavimo politiką formuojančių ir administruojančių tarnybų
atstovais, kultūrinės edukacijos veiklas koordinuojančių organizacijų vadovais ir specialistais,
edukacinių projektų įgyvendinimo patirties
sėmėsi garsiuose abiejų šalių muziejuose.
Straipsnyje trumpai pristatysime visas stažuočių metu aplankytas institucijas, jų naujausias
iniciatyvas, taip pat apibendrintas stažuočių
dalyvių patirtis ir įžvalgas, ko verta pasimokyti,
kokias patirtis perimti.
Valstybinio meno muziejaus
Nacionalinės galerijos
edukacinės erdvės.
Stažuotės muziejų ir kultūrinės edukacijos
Kopenhaga, Danija.
Dainos Kamarauskienės
nuotr.

specialistams vyko 2014 m. rugsėjo–spalio
mėnesiais. Jų metu siekta išsamiai susipažinti
su Jungtinės Karalystės bei Danijos muziejų ir
bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo
modeliais, muziejų lankymo įtraukimo į bendrojo ugdymo programas būdais, administravimo ir finansavimo politika, fizinių ir virtualių
mokymo (-si) aplinkų muziejuje kūrimo patirtimi. Projekto dalyvių stažuotėms Jungtinė Karalystė ir Danija buvo pasirinktos neatsitiktinai.

Danija: šiandieniniame muziejuje lankytojas – aktyvus dalyvis ir kūrėjas
Danijos kultūros agentūra (toliau – DKA)
yra viena svarbiausių šalyje kultūros politiką
formuojančių ir finansuojančių institucijų,
kuri daug dėmesio skiria muziejų edukacinio
vaidmens vystymui, ypač nuo 2006 m., kai
Danijos vyriausybė paskelbė švietimo muziejuose planą. Stažuotės metu šio plano įgyvendinimo projekto vadovė, vyriausioji patarėja
Ida Brændholt Lundgaard supažindino su
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mokyklos ribų ir kt. Ketverių metų strategijų
įgyvendinimo laikotarpiui numatyta 40 mln.
Danijos kronų, t. y. apie 5,8 mln. eurų. Tačiau
yra būtina, kad visose finansavimo programose
savivaldybės prisidėtų įdėdamos 50 proc. bendros projekto vertės lėšų. Tai skatina į strategijų įgyvendinimą įsitraukti savivaldybes, kurios
ir yra mokyklų steigėjos, kartu siekiama, kad
muziejai ir mokyklos bendradarbiautų.

Šiuolaikinio meno
muziejaus projekto
„Besimokantis muziejus“
(angl. Learning museum)
pristatymas Lietuvos
muziejų specialistams.
Roskildė, Danija.
Lolitos Valužienės nuotr.

agentūros veikla, muziejų finansavimo modeliais, veiklos gairėmis. DKA atlieka nuolatinius
muziejų veiklos ir jų paslaugų vartotojų poreikių tyrimus. Atsižvelgdama į tyrimų rezultatus,
formuoja finansavimo programas, rengia veiklų
gaires.
Danijoje šiuo metu vyksta didelė mokyklų
reforma, kurios vienas iš esminių aspektų yra
bendrojo ugdymo mokyklų ir kultūros įstaigų
bendradarbiavimas. Įgyvendinamas Švietimo
ir Kultūros ministerijų finansuojamas projektas
„Nacionalinis paslaugų mokykloms tinklas“
(www.skoletjenestenetvaerk.dk). Trejų metų
projektui įgyvendinti skirta 9 mln. Danijos
kronų (apie 1,3 mln. eurų). Projekto metu kiekviename Danijos regione dirba 4–5 koordinatoriai, kurie analizuoja situaciją regione ir siekia
suburti draugėn kultūros srities darbuotojus,
šiuo atveju muziejininkus ir mokytojus, koordinuoti jų susitikimus, stiprinti esamas muziejų
kompetencijas.
Danijos kultūros ministras 2014 m. patvirtino
tris naujas strategijas dėl vaikų ir jaunimo
sąveikos su menu ir kultūra: ikimokyklinio
amžiaus vaikams, mokyklinio amžiaus vaikams
ir jaunimui. Su šiomis strategijomis supažindino DKA patarėja Sidsel Risted Staun.
Pagal šias strategijas yra parengtos aštuonios
finansavimo programos, iš kurių remiamos
įvairios veiklos formos, tai reikalingos metodinės literatūros, filmų įsigijimas, muziejaus
bilietų apmokėjimas, mokytojų kompetencijos
kultūros srityje didinimas, jaunimo projektai už

DKA taip pat buvo pristatytas projektas „Muziejai, žinios, demokratija“, kuris bus finansuojamas septynerius metus. Tai informacijos
keitimasis tarptautiniu lygmeniu, vartotojų
tyrimai, mokymai ir kita veikla, skirta naujoms
žinioms įgyti. Pasak vyriausiosios patarėjos
Ida Brændholt Lundgaard, gyvenant žinių
visuomenėje, svarbios tapo komunikacijos,
media-socialinės kompetencijos, kūrybingumas ir inovacijos. Buvo atlikta studija, kaip
muziejai suvokia ir įgyvendina edukacines
programas, su kokiais iššūkiais susiduria
pritaikydami turimą potencialą. Išaiškėjo, kad,
nesant bendros terminologijos, visi tuos pačius
dalykus suvokia skirtingai. Muziejai turi didelį
potencialą, tačiau reikia rasti tinkamų būdų
jam suvaldyti ir nukreipti tinkama linkme.
Kasmet visi Danijos muziejai pagal bendrą metodiką ir tuos pačius klausimus atlieka lankytojų apklausas, kurių rezultatai suvedami į vieną
bendrą studiją, atspindinčią tikrąją Danijos
situaciją. Tyrimą užsako ir finansuoja Danijos
kultūros agentūra, o rezultatus analizuoja ir
išvadas teikia tyrimų bendrovė. Naujausia
studija parodė, kad mažiausiai muziejus lanko
15–30 m. amžiaus asmenys. Tačiau, jeigu apsilanko muziejuje, vertina jį teigiamai. Paaiškėjo,
kad jauni žmonės nemėgsta muziejų dėl blogų
patyrimų mokyklos laikais, todėl vėlesniame
amžiuje nebenori į juos grįžti. Taigi, siekiant neprarasti lankytojų, vaikams skirtos edukacinės
programos turi būti parengtos ypač atsakingai
ir kokybiškai. Danijoje 2009 m. muziejuose
lankėsi 12 proc. jaunimo, o 2013 m. – 16 proc.
Bendradarbiaujant su mokyklomis, buvo
parengta daugiau naujų, kokybiškų edukacinių programų, į kurių kūrimą buvo įtraukti ir
vaikai, todėl tarp lankytojų padaugėjo jaunimo.
Būtent vaikai geriausiai žino, ko jiems reikia, ir
gali įvertinti muziejaus siūlomas naujoves. Ida
Brændholt Lundgaard pabrėžė, kad lankytojų
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tyrimai yra privaloma sąlyga visiems muziejams, siekiant tinkamai atliepti jų poreikius.
Tik tyrimų išvadomis pagrįsti sprendimai gali
padėti muziejams plėtoti tokias veiklas, kurių
reikia lankytojams, o ne patiems muziejams.
Muziejai, kurie bijo keistis, nes galimai nukentės jų tradicinių paslaugų kokybė, turi mažiausiai lankytojų, o tie, kurie rizikuoja, kuria naujas
paslaugas – sulaukia lankytojų įvertinimo.
Šiandieniniame Danijos muziejuje lankytojas
yra ne paslaugų vartotojas, bet aktyvus dalyvis
ir kūrėjas.
Daugiau informacijos apie DKA veiklą – tinklalapyje http://www.kulturstyrelsen.dk/ .
Danijos mokyklų tarnyba (toliau – DMT),
įsteigta 1970 m., yra atsakinga už kultūros ir
švietimo sektorių bendradarbiavimo skatinimo
politiką ir jos įgyvendinimą, privalo užtikrinti,
kad mokiniai gautų aukštos kokybės paslaugas muziejuose ir kitose kultūros institucijose.
Tarnyboje dirba 35 žmonės: 10 administracijos
darbuotojų ir 25 koordinatoriai, atstovaujantys
skirtingoms Danijos kultūros įstaigoms ir organizacijoms (muziejų sričiai atstovauja 4–5 žmonės). DMT koordinatoriai vertina edukacines
programas, konsultuoja edukatorius, bendrauja su mokytojais, informuoja juos apie siūlomas
programas, dalijasi žiniomis ir patirtimi. Muziejuose dirbantiems tarnybos koordinatoriams
atlyginimai mokami iš dviejų šaltinių: Mokyklų
tarnybos ir muziejaus biudžetų. DMT turi
bendrą interneto svetainę, leidyklą, reklamos
kompaniją, kursus kvalifikacijai tobulinti. Veiklos reikalavimus nustato Švietimo ministerija,
o jos inicijuojamus projektus finansuoja Danijos
kultūros agentūra. DMT turi valdybą, kurią
sudaro politikai, muziejų ir kitų kultūros bei
švietimo įstaigų vadovai. Jai teikiamos metinės
DMT veiklos ataskaitos.
Pasak DMT koordinatorės Lindos Nørgaard
Andersen, kuri yra ir Darbininkų muziejaus
(Kopenhaga) Edukacijos ir plėtros vadovė,
Danijos švietimo reforma buvo reikalinga,
kadangi naujajame Švietimo įstatyme atsirado
reikalavimas moksleivius supažindinti su menu
ir kultūra. Nors muziejai, kaip neformaliojo
švietimo teikėjai, įstatyme neišskirti (jame
paminėtos kultūros įstaigos apskritai), tačiau
muziejininkai džiaugiasi šiuo nauju reikalavi-

mu ir stengiasi mokykloms suteikti kokybiškas,
patrauklias paslaugas. Plačiau su DMT veikla
galima susipažinti apsilankius tinklalapyje
http://www.skoletjenesten.dk/
Darbininkų muziejuje (Kopenhagoje) Edukacijos
ir plėtros vadovė Ane Riis Svendsen (ji taip pat
yra viena iš DMT koordinatorių) pristatė Darbininkų muziejaus ekspoziciją ir joje įgyvendinamas edukacines programas, kurių pagrindinis
tikslas skatinti vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir
socialinę atsakomybę. Rengdami naujas programas, muziejaus darbuotojai kviečiasi mokytojus,
moksleivius ir mokslininkus, kad šie patartų,
išbandytų, įvertintų, pateiktų savo siūlymus.
Iš naujausių muziejaus programų paminėtinos
„Skurdas: praeityje ir dabar“ ir „Jauni balsai“
(angl. Young voices). „Skurdo“ programoje muziejaus edukatoriai bendradarbiauja su benamiu
Čepa, organizuoja su juo susitikimus vaikams.
Čepa „dirba“ kaip savanoris. Pristatydamas skurdo temą, pasakoja savo gyvenimo istoriją parke,
kartu parodo, kad žmogus gali būti turtingas ir
vidinėmis savybėmis. Pagal DKA finansuojamą
projektą „Jauni balsai“ kuriami nauji mokymosi
dalykai. Jis įgyvendinamas kartu su vyresnių
klasių moksleiviais, kurie bendrojo ugdymo plane
turi laisvai pasirenkamą dalyką. Muziejuje, kartu
su mokiniais, kuriama mokykloje laisvai pasirenkamo dalyko – pilietinio ugdymo programa, kuri
sujungs istoriją, danų kalbą, visuomenės mokslus. Atlikti tyrimai parodė, kad Danijos jaunimas
yra labai demokratiškas, tačiau jam trūksta
pasitikėjimo, nuomonės vertinimo.
Valstybinio meno muziejaus (SKM) Nacio
nalinėje dailės galerijoje (Kopenhagoje) mokykloms skirtų programų vadovė Nana Bernhardt
supažindino su naujausiomis meno edukacijos
tendencijomis: integralumu, socialumu, profesionalumu. Pristatė įgyvendinamą Kopenhagos
savivaldybės inicijuotą projektą, kuris jungia
partnerystę, mokymąsi, profesijos pasirinkimą.
Jo metu moksleiviai savaitę praleidžia muziejuje,
kur pirmą dieną susitinka su įvairiais galerijos
darbuotojais: elektrikais, dažytojais, istorikais,
menotyrininkais, apsaugos darbuotojais ir kt.
Vėliau gauna užduotį, kaip galima būtų išnaudoti
muziejaus teritorijoje esantį parką ar kitas muziejaus erdves, kaip pritraukti lankytojų, kokias
veiklas jiems pasiūlyti. Kitą laiką moksleiviai dir-
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ba grupėse, rengdami savo pasiūlymus, kuriuos
pristato paskutinę jų būvimo muziejuje dieną.
Iš jų muziejaus darbuotojai išrenka labiausiai
patinkantį pasiūlymą ir jį įgyvendina. Šis projektas padeda moksleiviams suprasti muziejaus darbo specifiką, išmokti spręsti problemas
grupėse, bendradarbiauti. Juos ypač motyvuoja, kad jų pasiūlymai bus įgyvendinti.
Susitikimo metu muziejaus darbuotojai pristatė ir kitus įdomius šiuo metu vykdomus projektus ir programas: „Muziejus vaikui“ (paroda
„Namai“), programa jaunimui „Meno pilotai“,
„Jaunimo meno laboratorija“, „Piešimo kambarys“, programa „9 + 9 + 9“, atskleidė visų
programų metodiką, pagrindinius uždavinius,
įgyvendinimo eigą ir organizacinius metodus.
Vakarų Zealandijos regione esančiame Sorø
meno muziejuje Švietimo skyriaus vadovė

Lietuvos muziejų specialistų
susitikimas Vikingų laivų
muziejuje. Roskildė, Danija.
Dainos Kamarauskienės nuotr.

 anya Lindkvist kalbėjo apie edukacinių
T
programų pagrindinį tikslą – sukurti naują
žinojimą. Prieš keletą metų muziejus įsikūrė rekonstruotose patalpose. Dar vykstant
rekonstrukcijai, permąstyta visa muziejaus
veiklos strategija ir pasirinkti prioritetai: socia
linis (įsipareigojimas vietos bendruomenei);
bendradarbiavimas (sinergija su kitais muziejais, švietimo skyriumi); edukacinis (programos
rengiamos, remiantis pasaulio muzeologijos
ir švietimo teorijomis, konstruktyvistiniu
mokymusi, inovatyvia pedagogika ir pan.). Muziejaus vykdomos edukacinės programos yra
įtrauktos į regiono mokyklų programas, todėl
muziejai lankomi pamokų metu. Tai atitinka ir
Švietimo ministerijos reikalavimus. Muziejus
sudaro partnerystės sutartis su mokyklomis,
kuriose numatyta, kokiomis sąlygomis kasmet
mokyklos mokiniai iki 7 klasės gali apsilankyti
Sorø meno muziejuje. Už klasės edukacinį
užsiėmimą imamas 200 Danijos kronų (apie 30
eurų) mokestis. Ši suma labai nedidelė, palyginus su edukacinio užsiėmimo metu naudojamų
priemonių parengimo išlaidomis, tad muziejai
papildomų lėšų stengiasi gauti iš projektų
finansavimo. Nuo 2011 m. muziejuje įgyvendinami keli įdomūs projektai. Pagal trejų metų
muziejaus programą „Meno kelionė“ (angl. The
Art Journey), skirtą 4–6 klasių moksleiviams,
galima apsilankyti skirtingose regiono vietose
esančiuose muziejuose. Projektas „Menas
mokytis kalbą“ (angl. The Art of Learning
Language) suteikia galimybę svetimšaliams
imigrantams mokytis danų kalbos per meną ir
taip lengviau integruotis į Danijos visuomenę.
Vakarų Zealandijos kultūros istorijos muziejaus (Sorø mieste) direktorius Eskil Vagn
Olsen papasakojo apie neseniai pasikeitusią
muziejaus organizacinę struktūrą, kai muziejus sujungė šešis Vakarų Zealandijos regiono
muziejus. Pagrindinis iššūkis – į edukacines
veiklas įtraukti ugdymo įstaigas, esančias toli
nuo muziejų. Bendradarbiaujant su Sorø meno
muziejumi ir Šiuolaikinio meno muziejumi
Roskildėje, įgyvendinamas projektas „Kultūros
autobusas“ (angl. The Culture Bus). Projektą
remia Nordea fondas (3,1 mln. Danijos kronų,
t. y. apie 0,5 mln. eurų). Už šias lėšas nuomojami autobusai ir rengiama metodinė medžiaga.
Autobusai važinės 160 val. per metus, 7 val. per
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dieną. Į maršrutą įtraukta 13 muziejų. Vienos
kelionės metu aplankomas vienas muziejus.
Parengta metodinė medžiaga leidžia paprastai suvokti mokinių ir mokytojų vaidmenis
tiek prieš kelionę, tiek lankantis muziejuje,
tiek po jo. Kelionės autobusu metu svarbus
pasakojimas (naudojant vaizdą), o lankantis
muziejuje – įsitraukimas, dalyvavimas muziejų
edukacinėse programose. Metodinė medžiaga
buvo rengiama kartu su moksleiviais. Kelionės pabaigoje „Kultūros autobuso“ dalyviai
gauna atviruką prisiminimui, kuriame surašyti
atviri klausimai refleksijai. Muziejaus Švietimo
skyriaus vadovė Kathrine Noes Sørensen,
kuri taip pat yra viena iš Mokyklų tarnybos
darbuotojų-koordinatorių regione, pabrėžė,
kad tokiems projektams atsirasti labai padėjo
mokyklų reforma, vadinamoji atviroji mokykla,
kai skatinamas mokymasis įvairiose erdvėse.
Vikingų laivų muziejuje (Roskildėje) edukacinių programų dalyviai gali sužinoti apie vikingų
amžių ir pačius vikingus ne tik apžiūrėdami įžymiuosius Roskilde vikingų laivus, bet ir didelėse
atvirose muziejaus dirbtuvėse savo rankomis
dirbti vikingų amžiui būdingus darbus, taip pat
atstatytais vikingų laivais plaukioti Roskildės
fiorduose. Muziejaus Švietimo skyriaus vadovė
Marie Broen pasakojo, kad ekskursijos metu
duoda vaikams pauostyti tam tikrą kvapą skleidžiančius prieskonius, paliesti audinius, iš kurių
buvo siuvami to laikmečio drabužiai. Didelį
įspūdį paliko rekonstruotame laive įkurta edukacinė erdvė, kurioje galima peržiūrėti filmą,
persirengti stilizuotais drabužiais ir pajausti
vikingų epochos kasdienybę.
Šiuolaikinio meno muziejaus (Roskildėje)
projektų vadovė ir kuratorė Tine Seligmann
pristatė 2011–2013 m. vykusį Danijos kultūros
agentūros finansuotą (4 mln. Danijos kronų,
t. y. apie 0,6 mln. eurų) projektą „Besimokantis muziejus“ (angl. Learning museum), kurio
tikslas – ugdyti naujo tipo mokytojus, galinčius sėkmingai panaudoti muziejus ir kultūros
įstaigas savo būsimame darbe. Jame dalyvavo
30 muziejų ir 13 švietimo įstaigų, rengiančių
pedagogus. Projekto vykdytojai, atrinkdami
muziejus, atsižvelgė į jų profilį ir į tai, ar jie yra
šalia švietimo įstaigų. Muziejų edukatoriai su
būsimaisiais mokytojais (studentais) sudaro

planą, kokias aktyvias veiklas jie vykdys. Studentai pagal jo modelį planuoja savo mokinių veiklą
ir įgyvendina savo idėjas su mokiniais. Nors
projektas jau baigėsi, tačiau 30 jame dalyvavusių
muziejų tęsia veiklas ir skatina kitus muziejus
perimti gerąją praktiką.

Jungtinė Karalystė: mokymasis muziejuje nuo kūdikio iki profesoriaus
Švietimo muziejuose grupė (angl. Group for
Education in Museums, toliau – GEM) yra tinklinė
organizacija, kurios nariai, už edukaciją muziejuose atsakingi asmenys, siekia, kad mokymas ir
švietimas taptų pagrindine muziejų funkcija. Šios
grupės direktorius dr. John Stevenson atkreipė dėmesį, kad ypač svarbu dalytis patirtimi,
įgūdžiais, idėjomis, informacija apie mokslinius
tyrimus, susijusius su įvairiomis muziejų švietimo ir ugdymo iniciatyvomis ir praktikomis,
reflektuoti savo veiklą. GEM nariai, kurių visame
pasaulyje yra per 2000, sudaro tinklą, per kurį
dalijasi turima informacija ir patirtimi. Švietimas
ir mokymas muziejuose turi atitikti aukščiausius
standartus, todėl GEM rūpinasi muziejininkų
kvalifikacija, siekia užtikrinti pedagoginio darbo
profesionalumą muziejuose ir didinti muziejų
vaidmenį formaliame ir neformaliame ugdyme.
Jungtinėje Karalystėje didžiausią muziejų lankytojų skaičių sudaro šeimos ir tik 8 proc. – moksleivių klasės. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas
siekiant mokinius išvesti iš klasės. Edukatoriai
taip pat stengiasi muziejų lankymu sudominti ir
kitas grupes: senjorus, asmenis su negalia. Todėl
didžiuosiuose muziejuose edukatoriai specializuojasi pagal auditorijas.
GEM, siekdama gerinti muziejų edukacijos kokybę, pagrindinį dėmesį skiria muziejų edukatorių
ugdymo programoms. Jie studijų metu turi savo
mentorius, rašo refleksijų dienoraščius, pateikia
įžvalgas. Besimokančiųjų užduotys ne teorinės,
bet praktinės. Čia edukatoriai nebūtinai turi
turėti pedagoginį išsilavinimą ar mokytojavimo
stažą.
Jungtinėje Karalystėje vis mažiau valstybės lėšų
skiriama kultūrai, kartu ir muziejams. Atlikto
tyrimo metu 80 proc. muziejų darbuotojų pastebėjo, kad šiandien iš jų reikalaujama daugiau
kompetencijos už mažesnį atlygį. Jie, neturėda-
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Lietuvos muziejų specialistų
susitikimas Anglijos menų
taryboje. Londonas, Jungtinė
Karalystė.
Lolitos Valužienės nuotr.

mi specialaus išsilavinimo, turi gebėti atlikti
įvairias, ne tik muziejines, užduotis. Pastaruoju
metu daugėja ne visą darbo dieną dirbančių
edukatorių (tik 54 proc. edukatorių dirba visu
etatu), taip pat – savanorių.
GEM narystė yra kintanti. Šiuo metu norą
tapti organizacijos nariais gali išreikšti visi,
tačiau daugiau yra laukiami edukacijos srities
profesionalai. Tik labiausiai patyrę, ir su kolegų
rekomendacijomis, priimami į organizaciją.
Pasak dr. John Reeves, GEM valdybos pirmininko (jis yra ir Londono universiteto Švietimo
instituto, kuriame vyko susitikimas, dėstytojas), Jungtinėje Karalystėje muziejų srityje įvyko revoliucija – net žiniasklaidoje nerasite žinutės, kad muziejai yra nuobodūs. Vaikai taip pat
nustojo taip galvoti. Visa tai pasiekta didelėmis
pastangomis ir specialiomis kampanijomis.
GEM inicijavo akciją „Vaikai muziejuose“ (angl.
Kids in museums), kurios esmė – mokymasis už
klasės ribų. Vieną kartą per metus visus darbus
muziejuose perima vaikai. Jie mokosi suprasti
muziejuose vykstančius procesus ir patys juose
dalyvauja. Kiekvienais metais vyksta žinia
sklaidos inicijuota akcija, kurios metu vaikai su
tėvais balsuoja ir renka šeimoms draugiškiausią
muziejų.
Pastaruoju metu labiausiai auga dvi kraštutinės
muziejų lankytojų grupės: maži vaikai (kūdikiai)
ir senjorai. Orientuojantis į mažų vaikų audito-

riją, auginami būsimieji lankytojai. Jungtinėje
Karalystėje yra daug nacionalinių ugdymo programų, apimančių vaikus nuo mažiausiųjų iki
18 m. Tačiau jos yra labai senamadiškos, todėl
muziejų mokymo programos turėtų būti kitokios, išskirtinės. Viktorijos ir Alberto muziejaus
padalinys Vaikystės muziejus ištyrė, kad vaikai
labiausiai nori interaktyvumo, dalyvavimo ir
patyrimo. Mokymasis muziejuje – aktyvus
įsitraukimas įgyjant patirtį. Muziejuose nėra
teorijos, ten dalyvaujama, veikiama, daroma,
įgyjama nauja patirtis, žinios. Muziejai naudoja
rekonstrukcinį metodą, kai imituojami realūs
istoriniai įvykiai ar tam tikri procesai. Pavyzdžiui, užsiėmimo „Gyvoji istorija“ (angl. Living
history) metu moksleiviai patys dalyvauja
teismo proceso imitacijoje ir sužino, kaip jis
vyksta, kokia atsakomybė laukia už tam tikrą
padarytą nusikaltimą. Jungtinėje Karalystėje
nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio
buvo stengiamasi į ugdymo programas įtraukti
muziejų lankymą. Mokyklos už moksleivių
muziejų lankymą moka iš savo biudžeto, o
šeimoms muziejų paslaugos yra nemokamos.
Anglijos menų taryba (toliau – Menų taryba)
plėtoja menines ir kultūrines veiklas, kurios
praturtina žmonių gyvenimus. Ilgą laiką pagrindinį dėmesį Menų taryba skyrė vizualiesiems
menams ir muzikai, tačiau 2011 m. perėmusi
nuo 2000 m. veikusios organizacijos „Ištekliai:
muziejų, bibliotekų ir archyvų taryba“ (angl.
Resource: Council for Museums, Archives and
Libraries) funkcijas, dabar kuruoja ir muziejus,
bibliotekas0 bei archyvus. Didelį dėmesį skiria
muziejų plėtrai visoje šalyje, rūpinasi muziejų
akreditacija, t. y. kolekcijų kokybės, edukacinių
programų atitikimo standartams, ekspozicijų
koncepcijų vertinimu. Tarybos ryšių vadybininkė Sue Barnhard teigė, kad Jungtinėje Karalystėje yra 250 muziejų, iš kurių 130 yra akredituoti. Tik akredituoti muziejai gali gauti Menų
tarybos projektinį finansavimą. Finansuojamos
muziejų veiklos, kurios yra orientuotos į lankytojų didinimą, erdvių atnaujinimą, eksponatų
skaitmeninimą, darbo su lankytojais gerinimą,
sėkmingų istorijų ir gerosios praktikos sklaidą,
leidinių, susijusių su autorių teisių apsauga,
leidybą, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą,
darbą su vaikais ir jaunimu.
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muziejai savo veikla geba pagerinti žmonių
gyvenimo socialumą, kurti dvasinę sveikatą,
atsparumą stresui, stiprinti ryšius su vietos
bendruomene, parodyti, kad muziejus nėra
neutrali vieta, joje gali būti sprendžiamos ir
skaudžiausios bei valdžiai nepatogios visuomenės problemos.

Edukacinė erdvė Gamtos
istorijos muziejuje.
Londonas, Jungtinė
Karalystė.
Lolitos Valužienės nuotr.

Muziejų asociacija (toliau – MA), seniausia
muziejų asociacija pasaulyje, ką tik atšventusi
savo veiklos 125 metų jubiliejų, vienija 6500
individualių ir 200 asocijuotų narių. Jos atstovas Alistair Brown, atsakingas už asociacijos
plėtrą, veiklos koordinavimą, ateities veiklos
politikos formavimą ir propagavimą, papasakojo apie asociacijos veiklą, tai žurnalo apie
muziejus leidyba, mokymai, konferencijos,
narių (muziejų) interesų atstovimas ir jų veiklų
viešinimas.
MA skatina muziejus analizuoti savo veiklą,
išskirti svarbiausius tikslus, tenkinti identifikuotus lankytojų poreikius. Muziejai skiria
didelį dėmesį lankytojų asmeninei laimei ir
sveikatai. Jungtinėje Karalystėje yra daugiau
nei 800 tūkst. žmonių su senatvine demencija.
Todėl, prieš dvejus metus Jungtinės Karalystės
Ministro pirmininko paskatinti, muziejai bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis, ligoninėmis, slaugos namais, dienos
centrais, vykdo įvairius projektus, skirtus
žmonėms su senatvine demencija. MA siekia,
kad ši muziejų veikla taptų ilgalaike.
Kita MA veiklos kryptis – muziejų vaidmens
bendruomenėje stiprinimas. Kuriant ekspozicijas konsultuojamasi su bendruomenės atstovais, propaguojama samprata, kad muziejus
gali būti panaudojamas įvairiai. Muziejaus vaid
muo Jungtinėje Karalystėje yra labai didelis ir
yra labai svarbu jį parodyti valdžiai, visuomenei
ir rėmėjams. Pristatytos kampanijos „Muziejai
keičia gyvenimus“ tikslas yra parodyti, kaip

Britų muziejaus, kurio kolekciją sudaro per 8
milijonai eksponatų, surinktų iš visų žemynų,
Mokymo departamento specialistė Sarah
Longair, pristatydama mokymo erdves ir
mokymo programas skirtingoms amžiaus ir
poreikių grupėms, pažymėjo, kad moksleivių
mokymo programose yra privalomas užsienio
kultūrų kursas, tad moksleiviai dažniausiai
atvyksta į muziejų praplėsti šio kurso žinių. Taip
pat susipažįsta su ekonominiu žaidimu, sukurtu
pagal centrinio banko užsakymą, kurio tikslas
yra finansinis mokinių raštingumas ir švietimas.
Muziejuje yra edukacinių programų visoms
amžiaus grupėms, tačiau daugiausia – vidurinių
klasių moksleiviams. Jie, prieš atvykdami į muziejų, gali susipažinti su skaitmeniniais objektų
vaizdais internete. Mokytojai taip pat gali
rasti visą jiems aktualią informaciją muziejaus
edukacinių programų aprašymuose internete.
Taip pat yra edukacinių programų, skirtų vaikams su specialiaisiais poreikiais (sergantiems
psichikos ligomis, autizmu), todėl stengiamasi,
kad muziejaus erdvės būtų saugios, o kelias
iki eksponato – kuo trumpesnis. Ypač svarbūs
mokytojų mokymai. Muziejuje lankosi daug
daugiau grupių nei yra darbuotojų, galinčių
jas aptarnauti. Tais atvejais mokytojai atlieka
pagrindinį žinovo vaidmenį. Todėl muziejui
yra labai svarbu bendradarbiauti su mokytojų
tobulinimo institucijomis.
Viktorijos ir Alberto muziejus, įkurtas
1852 m., yra didžiausias pasaulyje taikomųjų
menų ir dizaino muziejus. Jo nuolatinę kolekciją sudaro daugiau kaip 4,5 mln. objektų. Pasak
Švietimo, jaunimo ir šeimų skyriaus darbuotojos Sarah Campbell, muziejaus pagrindinis
tikslas – ugdyti visuomenės meninį skonį ir
kūrybiškumą, buvo svarbus visą jo veiklos
laikotarpį. Muziejaus švietimo skyriuje, be nuolatinių darbuotojų, dirba ir laisvai samdomi ar
savanoriai, kurie labai padeda moksleivių atostogų ir švenčių metu, kai į muziejų ateina daug
moksleivių ir jų tėvelių. Sarah Campbell, supa-
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žindindama su Sackler menų edukacijos centro
erdvėmis, pristatė mokykloms skirtas mokymo
programas, grįstas praktiniu darbu, kai vaikai
dirba kartu su dizaineriais, taip pat praktiniu
darbu papildoma ir bendrojo ugdymo programa. Speciali programa „Mokytojų priešaušris“
yra skirta dailės mokytojams. Jiems parodos
pristatomos dar prieš jas atidarant, taip pat
pateikiama medžiaga apie parodą, kurią jie gali
panaudoti ugdymo procese. Pagrindinis darbo
su moksleiviais principas – praktinis medžiagų ir procesų supratimas ir pagalba vykdant
ugdymo programas, pasitelkiant menininkus.
Švietimo skyriaus darbuotojai bendradarbiauja
ne tik su mokyklomis, bet ir su universitetais,
kūrybiniais darbuotojais, neįgaliųjų organizacijomis.
Gamtos istorijos muziejuje vyriausioji mokymo programų kūrėja Sally Collins pristatė
projektą „Tikro pasaulio mokslas“ (angl. Real
World Science), kurio tikslas – tobulinti gamtos
mokslų mokymąsi ir mokymą. Projekto metu
didieji gamtos mokslų kolekcijas turintys muziejai bendradarbiauja su mažesniais, dalijasi
idėjomis, keičiasi gerąja praktika. Projekto
metu, konsultuojantis su mokytojais, parengta medžiaga, kaip muziejams prisidėti prie
moksleivių ugdymo. Nacionalinėje ugdymo
programoje daug dėmesio skiriama gamtos
mokslų mokymui. Muziejuje dirbantys edukatoriai yra įgiję arba tam tikro mokslo dalyko,
arba pedagoginį išsilavinimą. Iš viso muziejuje
dirba apie 500 darbuotojų, iš kurių 350 – mokslininkai, pristatantys moksleiviams sudėtingas
gamtos mokslų temas ir vedantys praktinius
užsiėmimus.
Muziejus analizuoja ir vertina moksleivių
nuomonę. Buvo atliktas tyrimas, kurio metu
moksleiviai išskyrė pagrindines edukacinių
užsiėmimų veiklas. Tai: smagūs moksliniai ir
praktiniai užsiėmimai, debatai su mokslininkais, mokslininkų paskaitos ir pokalbiai su jais,
laisvas objektų ir reiškinių tyrinėjimas.
Programoje „Kaip veikia mokslas“ (angl. How
Science Works) moksleiviai dalyvauja pusantros valandos trukmės užsiėmime, kurio metu
patys atlieka tyrimą, pavyzdžiui, mikroskopu
analizuoja molio struktūrą. Moksleiviai mėgsta
šį užsiėmimą, kadangi savarankiškai randa

atsakymus, geba pritaikyti mokykloje įgytas
teorines žinias. 14–16 m. amžiaus moksleiviai
ypač mėgsta užsiėmimus laboratorijose. Šis
formatas sukurtas bendradarbiaujant mokslininkams, muziejininkams ir mokytojams.
Dar vienas sėkmės susilaukęs edukacinių
užsiėmimų formatas – debatų galerija, kurios
metu vaikai aiškina ir argumentuoja reiškinius,
įsijausdami į tam tikrą, mokslininko nurodytą,
poziciją.
TATE Modern galerija, tarptautinio modernaus meno nacionalinė galerija, priklauso
TATE muziejų grupei. Tai labiausiai lankoma
galerija pasaulyje, kurioje pabuvoja daugiau
kaip 4,7 mln. lankytojų per metus. TATE
Modern galerijos Macauley seminarų centre
Švietimo skyriaus specialistė Sara Carne
pristatė muziejaus vykdomas visuomenės
švietimo programas ir projektus. Visuomenei
skirtose programose orientuojamasi į vietos
bendruomenes pasauliniame kontekste, didelis
dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių žmonėms. Daug mokymo (-si) programų sukurta
on-line (internetinėje erdvėje). Su muziejaus
edukacinėmis programomis dirba per 100
žmonių, iš jų 14 – su mokyklomis ir mokytojais.
Dėl didelių lankytojų srautų viena mokykla gali
tik du kartus per trimestrą užsisakyti 90 min.
trukmės edukacinį užsiėmimą (išskyrus meno
mokyklas, kurioms yra skirta dviejų dienų mokymo programa). Pagal Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programą organizuojamos studijų
dienos, kurių pagrindiniai ištekliai yra kolekcija
ir menininkai. Čia nekalbama apie pedagogiką ir metodus, informacija pateikiama per
menininko sampratą ir jo veiklą. Visos švietimo
programos yra nemokamos, išskyrus programą
mokytojams. Pagrindiniai programų principai –
mokymasis, meninė kūryba, jos pristatymas ir
bendradarbiavimas. TATE galerijoje yra tyrimų
centras, kuris analizuoja mokymo procesus,
atlieka lankytojų tyrimus. Pažymėtina, kad
edukacinių programų strategijas muziejuje
kuria mokslininkai.
Geffrye muziejaus (Namų muziejus), įkurto
1914 m., specializacija yra anglų namų interjero
istorija. Čia demonstruojamas besikeičiantis
anglų vidaus interjero stilių nuo 1600 m. iki šių
dienų. Mokymas ir mokymasis visada buvo ir
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tebėra pagrindiniai dalykai Geffrye muziejaus
veikloje. Muziejaus vyresnioji mokymų vadovė
Laura Bedford pristatė vykdomas edukacines
programas, sudarė galimybę stebėti tuo metu
muziejuje vykusius edukacinius užsiėmimus.
Įdomu tai, kad prie muziejaus veikia Jaunimo
taryba, kaip patariamasis organas, kurio nariai
renkasi vieną kartą per mėnesį ir sutaria dėl
rekomenduojamų edukacinių užsiėmimų temų.
Londono miesto muziejuje kaupiama ir
dokumentuojama Londono istorija nuo
priešistorinių iki šių laikų. Muziejaus Mokymo
departamento vyriausioji vadybininkė Sandra
Hedblad išsamiai pristatė muziejaus vykdomas edukacines programas, skirtas įvairaus
amžiaus grupėms – nuo kūdikystės iki profesūros. Pastaraisiais metais muziejus skiria
daug dėmesio mokymosi sąvokai išaiškinti.
Sėkmingas mokymasis veda pokyčių, plėtros
ir smalsumo sužinoti daugiau link. Muziejuje
vyrauja holistinis požiūris į mokymąsi: tai ne tik
faktų žinojimas, bet ir noras gilintis.
Edukacijos skyriuje dirbantys darbuotojai,
bendradarbiaudami su kitais muziejaus skyriais, rengia ir įgyvendina programas pradinių,
vidurinių mokyklų ir specialiųjų poreikių mokiniams. Visos programos rengiamos konsultuojantis su ekspertais, programos testuojamos,
orientuojamasi į išmokimo rezultatus, pagal
tai vertinamos. Patvirtinus Londono Švietimo
skyriui, programos tampa privalomomis. Taip
pat rengiamos ir programos on-line. Stažuotės
metu testavimui buvo pateikta skaitmeninė
programa, kurios pirmųjų vertinimo rezultatų
tikimasi sulaukti po penkių mėnesių.
Siekiant kokybės, programų vertinimui ir
testavimui skiriama nemaža dalis muziejaus
biudžeto. Visos muziejaus edukacinės programos yra nemokamos, išskyrus universitetų
studentams. Privalomos programos mokyk
loms Londono muziejuje jau yra suprantamos
kaip praeitas etapas, kuris vyksta sistemingai.
Šiuo metu muziejuje didelis dėmesys sutelktas
į šeimas ir vaikų ugdymą nuo kūdikystės. Yra
parengta speciali programa kūdikiams (su visa
jiems pritaikyta aplinka). Kasmet muziejuje ir
už jo ribų vyksta per 500 edukacinių renginių
šeimoms.

Patirtys ir įžvalgos
Tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Danijoje
muziejų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo
ir edukacinių veiklų organizavimo sistema
susiformavo jau prieš 30–40 metų ir yra suprantama kaip natūralus procesas. Tuo tarpu
Lietuvoje muziejams dar vis tenka įrodinėti,
kad jų ištekliai gali praturtinti mokymo procesą mokykloje.
Abiejose šalyse veikia už kultūros ir muziejų
edukaciją atsakingos organizacijos ir įstaigos,
kurios rūpinasi, kad švietimas ir mokymasis
muziejuose ar kitose kultūros erdvėse atitiktų
aukščiausius standartus, taip pat už kultūros
edukaciją atsakingų specialistų kvalifikacija,
siekia, kad būtų dalijamasi patirtimi, įgūdžiais,
idėjomis, informacija apie mokslinius tyrimus,
susijusius su įvairiomis švietimo ir ugdymo
iniciatyvomis ir praktikomis, skatina muziejus
reflektuoti savo veiklą. Deja, Lietuvoje įkurti
įstaigą, atsakingą už kultūros edukacijos, muziejų mokymo paslaugų mokyklose koordinavimą, – dar vis didelė siekiamybė.
Danijos ir Jungtinės Karalystės patirtis rodo,
kad, siekiant gerinti muziejų edukacijos kokybę, būtinas glaudus švietimo, muziejų ir mokslo sektorių atstovų bendradarbiavimas. Be to,
labai svarbu žinoti, kas būdinga kiekvienai iš
bendradarbiaujančių pusių ir kokį teigiamą
poveikį ji gali padaryti galutiniam rezultatui –
gerai mokymo programai sukurti. O tai yra:
a) tyrėjai, mokslininkai – išmanantys sritį
ar dalyką; gebantys atlikti lankytojų poreikių
analizę, jų vertinimą, interpretavimą; išmanantys įvairius moksle naudojamus metodus ir
strategijas; sekantys naujausią savo mokslo srities informaciją; puikūs pagalbininkai rengiant
metodinę medžiagą;
b) muziejininkai edukatoriai – išmanantys
kolekciją; patrauklias vaikams mokymo formas
ir žaidybinius elementus; gebantys sudominti
pasakojimu ir įtraukti į veiklas;
c) pedagogai – gerai išmanantys pedagogiką ir darbą su vaikais; mokyklų programas;
žinantys moksleivius ir jų gebėjimus; gebantys
parinkti užduotis pagal tam tikrą amžiaus grupę; nuraminti ir sutelkti moksleivių dėmesį;
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Edukacinės erdvės Britų
muziejuje. Londonas,
Jungtinė Karalystė.
Dainos Kamarauskienės
nuotr.

d) būsimieji mokytojai (studentai) – įdomūs
moksleiviams; motyvuoti; nebijantys naujovių
ir novatoriškų idėjų; drąsūs;
e) savanoriai – motyvuoti; jaučiantys malonumą atlikdami veiklas ir matydami rezultatus;
iniciatyvūs; nebijo naujovių ir novatoriškų
idėjų; drąsūs; pasiruošę padėti; empatiški;
nuoširdūs;
f) moksleiviai – siekiantys būti įvertinti;
norintys atkreipti dėmesį; drąsūs; nebijantys
naujovių ir novatoriškų idėjų; mėgstantys interaktyvias veiklas; atviri.
Svarbiausia suvokti, kad bendradarbiavimu
grįstas darbas visoms pusėms bus naudingas, o
į naujos edukacinės programos kūrimo procesą
įtraukiant kaip įmanoma daugiau suinteresuotų pusių, sukurta programa bus patraukti,
informatyvi ir atliepianti realius, o ne menamus
lankytojų poreikius.
Visuose lankytuose muziejuose įsteigti
specialūs už mokymąsi ar edukaciją atsakingi
padaliniai, kuriuose dirba nuolatiniai, laisvai
samdomi darbuotojai ir savanoriai. Lietuvoje
tik nedaugelis muziejų turi specialius padalinius, atsakingus už muziejų edukaciją. Siekiant,
kad muziejų edukacija būtų planuojama, analizuojama, vertinama, organizuojama, bent jau
didžiuosiuose muziejuose, būtina įsteigti tokius
padalinius.

Lietuvoje būtina skatinti ir mokymo (-si) erdvių
muziejuose kūrimą. Jungtinės Karalystės
patirtis parodė, kaip dažnai valstybė ir privatūs
asmenys remia kultūros įstaigas ar tam tikras
jų veiklas. Dar 1964 m. įkurtas Clore fondas
per paskutinį dešimtmetį kultūros įstaigoms
skyrė daugiau kaip 50 mln. svarų. Už šias lėšas
muziejuose ir kitose kultūros įstaigose įrengti
mokymosi centrai, edukacinės erdvės, sukurtos
mokymosi programos, skirtos įvairių amžiaus
grupių asmenims. Jungtinėje Karalystėje verslininkui ar žymiam, turtingam asmeniui remti
muziejų, įkuriant jame mokymosi centrą, yra
didelė garbė. Ne viename muziejuje pastebėti
„Samsung“ medijų centrai taip pat patvirtina
faktą, kad net tarptautinės verslo kompanijos
prisideda gerindamos kultūros įstaigų pa
slaugas. Lietuvoje nėra tokios tradicijos remti
kultūros įstaigas, įkuriant vardinius mokymosi
centrus. Tačiau veikia ne viena stambi tiek
Lietuvos, tiek užsienio kapitalo įmonė, įvairūs
paramos fondai, į kuriuos muziejai galėtų
orientuotis ir, pristatydami užsienio šalių
praktiką, mėginti įtikinti, kaip tai yra svarbu
ir naudinga tiek visuomenei, tiek ir pačioms
kompanijoms.
Nors neformalusis ugdymas reglamentuotas
teisės aktais, kuriamos bendradarbiavimo
strategijos ir modeliai, tačiau daugeliu atvejų
viskas priklauso nuo žmonių, kai nenorą bendradarbiauti nulemia asmeniniai įsitikinimai,
nusistovėjusios tradicijos, baimė kažką keisti ar
įsitikinimas, kad pasaulyje yra tik viena tiesa.
Siekiant gerinti kultūros edukacijos kokybę
Lietuvoje, būtinas valstybinis požiūris į ją.
Neužtenka vien teisės aktais įtvirtinti nuostatas – būtina numatyti konkrečias priemones ir
užtikrinti pakankamą jų finansavimą.
Kultūros ir muziejų edukacija nulemia vaikų
pasiekimus įvairiose mokslo srityse ir formuoja
įgūdžius, kurie yra būtini šių dienų visuomenės
nariams, todėl mokyklose dėmesys kultūros
edukacijai turėtų būti išskirtinis, aiškinant ją
kaip būtinybę ugdant demokratiškumą, pilietiškumą, kūrybingumą, inovatyvumą.

III.

Edukacinių programų
moksleiviams sukūrimas
ir įgyvendinimas
2012 m. rugsėjo–2014 m. kovo mėn. visoje Lietuvoje įgyvendinta 17 projekto metu sukurtų
edukacinių programų, kurių tematikos įvairovė (istorija, archeologija, menai, literatūra, gamta, tikslieji mokslai ir pan.) užtikrina svarų indėlį į pilietinį ir tautinį ugdymą. Edukaciniai užsiėmimai vyko ne tik muziejuose, bet ir mokyklose bei kultūros paveldo objektuose, istorinėse
vietovėse. Jų metu taikyti moksleiviams patrauklūs ugdymo metodai – virtualūs žaidimai, laboratorijos, praktiniai užsiėmimai, vaidybinės užduotys, išvykos ir pan. Visos 17 neformalaus
švietimo programų iš dalies suderintos su bendrojo ugdymo programomis, jas rengiant muziejininkams talkino 7 mokytojai ekspertai, 19 mokytojų metodininkų, 11 vyr. mokytojų ir mokytojų, 7 formalaus ir neformalaus ugdymo administratoriai, konsultavo 3 Lietuvos edukologijos
universiteto dėstytojai.

Muziejuose sukurta mokymo ir mokymosi reikmes atitinkanti aplinka: įsigytos mokymo priemonės, įranga, reikalinga edukacinėms programoms įgyvendinti, parengtos mokymuisi skirtos garso ir vaizdo priemonės, išleista metodinė medžiaga, užduočių sąsiuviniai ir pan. Įgyvendinant programas, edukaciniuose užsiėmimuose ir pamokose muziejuose dalyvavo 147
mokyklos iš 38 šalies savivaldybių, per 340 mokytojų dalykininkų ir pradinio ugdymo mokyto
jų, ne mažiau kaip 8 ak. val. trukmės neformaliojo švietimo programų užsiėmimuose dalyvavo
9 330 mokinių. Jiems pravesta 74 640 integruotų pamokų. Pasibaigus programai, mokiniams
buvo išduoti neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimai. Dalyvaudami su Lietuvos kultūros istorija ir paveldu susijusiose veiklose, mokiniai išties atrado pažinimo džiaugsmą,
o mokytojai – muziejus, kaip itin patrauklią ir įvairiapusę turiningo mokymo (-si) vietą.
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Vaidė Gaudiešiūtė, Eglė Nedzinskaitė

XX–XXI a. Lietuvos dailė: Menas ± Mokslas = Aš

Projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ dalyvavo du Lietuvos
dailės muziejaus padaliniai: Prano Domšaičio
galerija (PDG) Klaipėdoje ir Nacionalinė dailės
galerija (NDG) Vilniuje. Atsižvelgiant į muziejų
ekspozicijas, edukatorių darbo metodus ir
siekiamus tikslus, buvo sukurti du edukacinės
programos „XX–XXI a. Lietuvos dailė“ moduliai: „Spalvų ekspresas“ Prano Domšaičio
galerijoje ir „Mokykla gyva mene“ Nacionalinėje dailės galerijoje.

Spalvų ekspresas
„Spalvų ekspresas“ – tai Prano Domšaičio
galerijos parengta Lietuvos tapybos pažinimo
programa, kuri rėmėsi galerijoje eksponuojamais tapytojų Prano Domšaičio ir Česlovo
Janušo kūriniais. Programa buvo rengiama kartu su pedagogais: Audra Aidukaite (Klaipėdos
„Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos pradinių
klasių mokytoja metodininke), Rože Mingilaite
(Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės mokyklos
dailės mokytoja metodininke), Žaklina Peseckaite (Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos dailės
mokytoja eksperte).
Programos tikslas buvo papildyti formalųjį
1–12 klasių dailės mokymo procesą. Atsižvelgiant į mokyklinių bendrojo ugdymo programų
turinį, amžiaus ir percepcijos ypatumus, edukacinės programos modulį sudarė trys lygiai:
„Spalvų ekspresas I“ (1–4 klasėms), „Spalvų

ekspresas II“ (5–8 klasėms) ir „Spalvų ekspresas
III“ (9–12 klasėms). Kiekvieną klasės užsiėmimų
ciklą sudarė keturi užsiėmimai po 2 akademines valandas (iš viso 8 akademinės valandos).
Moduliui „Spalvų ekspresas“ įgyvendinti Prano
Domšaičio galerijoje buvo sukurta speciali
mokymo ir mokymosi aplinka. Stacionariame
„Lektoriume“, įrengtame vienoje iš galerijos patalpų, vyko parengiamieji ir studijiniai
užsiėmimai: muziejininkų specialiai parengtos
vaizdinės medžiagos peržiūros, pokalbiai ir diskusijos bei praktinė kūrybinė veikla. Teorinėse
užsiėmimų dalyse buvo gilinamasi į XX–XXI a.
lietuvių dailės laikotarpius, kryptis ir stilius. Muziejininkų parengta vaizdine medžiaga, galvosūkiais, užduočių lapais, atraktyviais žaidimais
siekta, kad mokiniai būtų ne pasyvūs klausytojai, bet aktyvūs dalyviai, analizuojantys
meną, per konkrečius P. Domšaičio ir Č. Janušo
kūrinius bandantys lyginti dailės kryptis ir juose
naudojamas išraiškos priemones, įtvirtinantys
žinias apie dailės šakas, žanrus ir rūšis.
„Mobili tapytojo dirbtuvė“, aprūpinta molbertais ir kita įranga, keliavo po galerijos sales,
kurios užsiėmimų metu tapdavo aktyvios
kūrybos lauku, leidžiančiu moksleiviams gyvai
analizuoti meno kūrinius, juos interpretuoti
įvairiomis dailės technikomis, skirtingomis
išraiškos priemonėmis. Veiklos „Mobilioje
tapytojo dirbtuvėje“ ir „Lektoriume“ kiekvieno
užsiėmimo metu buvo derintos.
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eksperimentuoti leido dalyviams pasiekti
įdomių ir jiems patiems netikėtų rezultatų.
Praktinės užduotys apėmė kūrybinį procesą
nuo eskizo kūrimo iki užbaigto dailės kūrinio.
Kūrybines užduotis vyresnių ir vidurinių klasių
moksleiviams padėjo įgyvendinti Vilniaus
dailės akademijos Klaipėdos fakulteto studentai savanoriai, vadovaujami docentės Danutės
Žalnieriūtės. Dirbdami grupėse, moksleiviai ant
drobės akrilu tapė kompozicijas–dėliones pagal
pasirinktą Prano Domšaičio kūrinį. Pasibaigus
projektui, moksleivių sukurtos kompozicijos
buvo eksponuojamos nuolatinėje P. Domšaičio
kūrybos ekspozicijoje.

Klaipėdos „Vyturio“
pagrindinės mokyklos
auklėtiniai ieško naujų
išraiškos būdų.
Vaidės Gaudiešiūtės nuotr.

Vaizdinės medžiagos peržiūromis, ekspozicijų
aptarimu buvo siekiama įtvirtinti pagrindines
vaizduojamosios dailės sąvokas. Žaismingas
erdvinių kompozicijų kūrimas iš daiktų, rastų
kuprinėje, susikaupimo reikalaujantis eskizavimas prie molbertų, eksperimentai su spalvomis, dailės technikomis padėjo moksleiviui
atrasti individualius dailininko stiliaus ypatumus, mokė atpažinti pagrindinius kompozicijos
dėsningumus ir principus. Pačių moksleivių
sukurtų namelių komponavimas į „tvarkingus
ar netvarkingus miestus“, dėlionės, lenktynės,
ieškant paveiksluose daiktų, prasidedančių iš
tos pačios raidės, žaidimai su spalvų vilkeliu ir
suktukais, kūrinio fragmento atkartojimas siūlais ir sagomis bei daug kitų užduočių skatino
net pačius nekantriausius įsižiūrėti į paveikslą,
gilintis į spalvų maišymo subtilumus. Pradžioje
nedrąsiai pasitikslindavę, „ar taip galima daryti“, netrukus mokiniai noriai bandydavo įvairias
dailės technikas ir kurdavo drąsias, stebinančias savo įtaigumu kompozicijas.
Teorinių ir praktinių–kūrybinių veiklų derinimas, žaidimų įvedimas į užsiėmimus išlaisvindavo moksleivius iš susikaustymo, įprasto
lankant muziejų, skatindavo eksperimentuoti
su spalvomis, tapybos technikomis (koliažo,
frotažo, spaudavimo, tapybos akrilu), išbandyti skirtingus vaizdavimo būdus. Tapydami
pasirinkto paveikslo fragmentus ir jungdami
juos į bendras kompozicijas, moksleiviai pažino
tapybos išraiškos priemonių įvairovę. Darbas
salėse prie originalių paveikslų, galimybė

Modulio „Spalvų ekspresas“ turinys buvo
pritaikytas ir specialiųjų poreikių moksleiviams
iš Klaipėdos „Gubojos“ (dabar „Medeinė“) mokyklos. Jų atvežimas į užsiėmimus finansuotas
iš projekto lėšų. Pagaulūs vaizdų kalbai moksleiviai noriai bandė įvairias tapybos technikas,
kūrė išraiškingų formų kompozicijas. Patirtis,
įgyta užsiėmimų metu, bendradarbiavimas su
pedagogais paskatino muziejininkus ieškoti
naujų veiklos būdų, padėsiančių pritaikyti
edukacinius užsiėmimus specialiųjų poreikių
moksleiviams. Projektas padėjo atrasti ir gabų
mokyklos auklėtinį Evaldą Tamošauską, kurio
piešinių parodėlė buvo eksponuota Prano
Domšaičio galerijoje „Muziejų nakties 2014“
metu.
Pagrindinį edukacinės programos modulio
„Spalvų ekspresas“ tikslą – bendradarbiaujant
su mokytojais, įtraukti dailės muziejaus ekspozicijas į mokymo procesą, galeriją paverčiant
mokymo (-si), kūrybinių ieškojimų vieta –
padėjo pasiekti ir projekto metu parengti
leidiniai. CD formatu buvo parengta modulio
„Spalvų ekspresas“ medžiaga mokytojams
„Prano Domšaičio galerija. Ekspozicijos, lankymas, edukacinės užduotys, galvosūkiai“. Vaidė
Gaudiešiūtė ir Kristina Jokubavičienė parengė
leidinį „XX–XXI a. Lietuvos dailės edukacinių
programų kūrimo metodika moksleiviams. Muziejus–mokykla“ (Metodinis leidinys mokytojams, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla,
2013, 68 p., il., ISBN 978-9955-48-735-6).
Leidinyje pateikiama informacija apie galeriją, ekspozicijas, išsamiai pristatyta tapytojų
P. Domšaičio, Č. Janušo, skulptoriaus Vytauto
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dėlionėmis. Patiems projekto dalyviams, atsižvelgiant į skirtingą jų amžių, buvo surengta
net keletas parodos pristatymų.

Klaipėdos „Ąžuolyno“
gimnazijos devintokai pavertė
galerijos salę į kūrybines
dirbtuves.
Vaidės Gaudiešiūtės nuotr.

Kašubos kūryba, pateikiama rinktinių kūrinių
analizė, edukacinių pamokų muziejuje planai,
susieti su bendrojo ugdymo programomis.
Metodinė priemonė suteikia pedagogams galimybę savarankiškai ar padedant muziejininkams vesti dailės pamokas muziejaus salėse,
ji nemokamai dalijama mokytojams, mokyklų
bibliotekoms.
„Spalvų eksprese“ sukurti moksleivių darbai
eksponuoti ne vieną kartą. Tik įpusėjus projektui, dailės mokytojos ekspertės Ž. Peseckaitė
ir G. Pulokienė organizavo parodas Klaipėdos
„Aitvaro“ ir „Žemynos“ gimnazijose. 2013
metų vasarą Miniatiūrų muziejuje Juodkrantėje
veikė paroda, skirta Prano Domšaičio galerijos
edukacinės veiklos 25-mečiui „Susipažinkime:
Meno pažinimo centras“. Joje buvo pristatyti
ir 2012–2013 mokslo metais „Spalvų eksprese“
dalyvavusių moksleivių darbai.
Projekto pabaigą pažymėjo Prano Domšaičio
galerijoje 2014 metų vasario–kovo mėnesiais
veikusi paroda „Spalvų ekspresą palydint“. Galerijos lankytojai galėjo ne tik pamatyti moksleivių kompozicinius, spalvinius ieškojimus,
bet ir pažaisti su projekto dalyvių nutapytomis

Visą edukacinio modulio „Spalvų ekspresas“
užsiėmimų ciklą išklausė ir dalyvio pažymėjimus gavo 381 moksleivis iš penkiolikos
Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklų. Didžiąją
projekto dalyvių dalį, per 170, sudarė vyresnių
klasių moksleiviai. Tai labai svarbus rodiklis,
nes 9–12 klasių mokiniai dėl didelio užimtumo
mokykloje nėra dažni edukacinių užsiėmimų
muziejuje dalyviai. Dailės mokytojos ekspertės
Ž. Peceskaitės teigimu, „pasiūlymas dalyvauti
„Spalvų eksprese“ buvo svarstomas ne tik dailės mokytojų, bet ir gimnazijos administracijos,
kuri suteikė galimybę dalyvauti projekte derinant pamokų tvarkaraščius“. Mokyklų administracijos geranoriškumas sudarė galimybę
daugumai mokinių dalyvauti „Spalvų ekspreso“
užsiėmimuose pamokų metu, įtraukiant užsiėmimus į dailės mokymo procesą.
„Spalvų ekspreso“ užsiėmimų naudą liudija
nenutrūkęs bendradarbiavimas su projekte
dalyvavusiomis mokytojomis, kuriant ir įgyvendinant naujus kūrybinius edukacinius projektus, papildančius formalią dailės mokymo
programą. Pasak dailės mokytojos ekspertės
Ž. Peseckaitės, „Prano Domšaičio galerija,
bendradarbiaudama su miesto bendruomene
ir mūsų gimnazija, nuolat atranda ir pasiūlo
veiklų, kurias lengva pritaikyti ir integruoti į
dailės, lietuvių kalbos, istorijos, informacinių
technologijų ugdymo programas. Tai, kad
mūsų bendradarbiavimas yra tikrai prasmingas, byloja ir tas faktas, kad kiekvienais metais
susirenka nemažas būrys norinčiųjų dalyvauti
galerijos edukacinėse programose“.
Dialogas su mokytojais, jų pastabos, pasiūlymai, pageidavimai buvo labai svarbūs muziejininkams, rengiant edukacinės programos
„XX–XXI a. Lietuvos dailė“ modulį „Spalvų
ekspresas“. Užsimezgęs ryšys su pedagogais,
bendrojo lavinimo įstaigomis skatina muziejų
ir toliau ieškoti įvairesnių edukacinės veiklos
formų, turinio, mokymo metodų, atliepiančių
mokymo ir mokymosi procesui, leidžiančių
integruoti dailę į kitas mokyklines disciplinas
(istoriją, literatūrą, geografiją, geometriją,
informacines technologijas ir kt.)
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Mokykla gyva mene
„Mokykla gyva mene“ – tai NDG Edukacijos
centro ir šešiolikos kviestinių lektorių – mokslininkų, menininkų, kūrybinių darbuotojų –
parengta ir įgyvendinta programa, kuria buvo
siekiama pristatyti moksleiviams galerijos
ekspozicijoje „XX– XXI a. Lietuvos dailė“ esančius kūrinius, pastatą ir pačią instituciją per
įvairių sričių mokslo ir meno sąsajas. Nacionalinė dailės galerija yra meno muziejus, tačiau
programa siekta praplėsti ne tik dailės formalųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose, bet ir
integruoti kitas mokykloje dėstomas disciplinas: šokį, matematiką, chemiją, biologiją,
fiziką, istoriją ir kt.
Buvo pakviesti įvairiausių meno ir mokslo sričių
lektoriai: šiuolaikinio cirko trupės „Antigravitacija“ narys Mantas Markevičius (užsiėmimų
ciklo tema „Žongliravimas ir vizualusis menas“), chemijos mokytoja dr. Renata Česūnienė („Chemija ir dailė“, „Spalvos chemijoje
ir dailėje“), VU matematikos ir matematikos
taikymų studentė Vaiva Rokaitė („Matematika mene“), VšĮ „Mokslas ir menas“ vadovė,
VU biofizikos doktorantė Vaiva Kulbokaitė
(„Optika ir vizualusis menas“), Architektūros
(vaikų) fondo savanoriai Marius Bliujus, Rūta
Makutėnaitė, Aurelija Slapikaitė-Jurkonė („Pojūčių erdvė“), kūrybiškumo mokytojas Kipras
Šumskas („Kūrybinio mąstymo ugdymas“),
Nacionalinio vėžio instituto mokslo darbuotojas Vytautas Kulvietis („Fluorescuojančios
nanodalelės moksle ir mene“), VU Chemijos
fakulteto doktorantė Julija Baniukevič („Kaip
susiję menas ir nano mokslas?“), VU Kairėnų
botanikos sodo darbuotojai Rasa Ryliškienė,
Darius Ryliškis, Raimonda Šimėnaitė („Botanika, sodų planavimas ir vizualusis menas“),
menotyrininkė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė („Pamirštos ir naujai atrastos Vilniaus skulptūros”), fotografai Gintas Kavoliūnas ir Egidijus
Kabošis iš VšĮ „Atvirosios fotografijos dirbtuvės“ („Skaitmeninė ir alternatyvios fotografijos
technikos. Portretas”). Savo kūrybą mokiniams
pristatė vitražistas prof. Algirdas Dovydėnas;
optines iliuzijas su mokiniais tyrinėjo Rūta
Lašaitė; moksleiviai Audinga, Austėja, Ieva,
Lukas ir Odeta dalinosi savo studijų Vadybos ir
psichologijos institute patirtimi; Nacionalinio

vėžio instituto kolektyvas gerą pusdienį rodė
savo tyrimus, leido vaikams eksperimentuoti;
VU Chemijos instituto Medžiagotyros ir nanotechnologijų laboratorijos studentai taip pat
nepagailėjo savo laiko ir pasakojo vaikams apie
atliekamus tyrimus; Lietuvos edukologijos universiteto Chemijos laboratorijos vedėjas Stasys
Juknevičius mokė moksleivius pasigaminti
spalvotą stiklą, stiklapūtys Antanas Žvikas – iš
stiklo išpūsti įvairiausius cheminius indus; Prano Gudyno restauravimo centro darbuotojai
parodė, kaip restauruojami skirtingų meno rūšių kūriniai. Menininkė Jurgita Žvinklytė įkvėpė
ieškančiuosius sąsajų tarp meno ir matematikos: jos performansų inspiruoti vaikai kūrė
piešinius ant NDG sienų, atitinkančius kūno
dalių ilgius, ir šoko pagal juos, o fotostudijos
„Foko“ bendrasavininkis Mindaugas Rakštelis
pasakojo dalyviams apie skaitmeninę fotografiją, nuotraukų reklamoms kūrimą ir leido
moksleiviams išmėginti profesionalių fotografų
ir modelių darbą.
Keturiolika 5–12 klasių moksleivių grupių
dalyvavo mokymuose, kurių metu tyrinėjo skirtingas menines idėjas, meno rūšis ir
technikas, ieškojo teorinių ir praktinių sąsajų
tarp meno ir įvairių mokslo sričių, susipažino su
menininkais ir mokslininkais, meno ir mokslo
įstaigų darbuotojais – savo srities profesiona-

Ciklas „Žongliravimas
ir vizualusis menas“.
Povilo Šnaro nuotr.
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laboratorijoje, Vadybos ir psichologijos institute, „Swedbank“ administraciniame pastate,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre,
Nacionaliniame vėžio institute, VU Kairėnų
botanikos sode, Vilniaus viešosiose erdvėse,
„Foko“ fotostudijoje, Prano Gudyno restauravimo centre. Po tyrinėjimų, eksperimentų ir
kūrybinių užduočių dalyviai pasirinkta forma
pristatė mokymų rezultatus savo mokykloje.
Pavyzdžiui, M. Daukšos vidurinės mokyklos devintokai sukūrė instaliaciją – alternatyvią erdvę
valgyklai koridoriuje, A. Kulviečio vidurinės
mokyklos septintokai pasodino nedidelį sodelį
mokyklos teritorijoje, tos pačios mokyklos dešimtokai surengė mokslinių tyrimų pristatymą
savo bendraamžiams, o Antakalnio gimnazijos
vienuoliktokai mokykloje eksponavo savo
sukurtų cianotipijų parodą.

Ciklas „Matematika mene“.
Povilo Šnaro nuotr.

lais, atliko eksperimentus, tyrimus, kūrybines
užduotis, dalyvavo ekskursijose, paskaitose,
filmų peržiūrose, diskusijose, kūrė instaliacijas,
performansus, piešinius, rengė mokslinius
pristatymus.
Vienai grupei mokymai truko 8 akademines
valandas. Keturių susitikimų metu moksleiviai
turėjo laiko susipažinti su galerijos ekspozicija,
lektoriais, atrasti tarpusavio ryšį ir palaipsniui
siekti rezultato. Tokia ilgesnio darbo su moksleiviais praktika yra rezultatyvesnė, nei įprasti
edukaciniai užsiėmimai muziejuje, trunkantys
apie 1,5 valandos.
Siekėme organizuoti teorines ir praktines,
žaidybines veiklas dinamiškai, kad dalyviams
nebūtų progos nuobodžiauti. Todėl ir mokymus
vedėme skirtingose erdvėse: kiekvienai grupei
du užsiėmimai vyko Nacionalinėje dailės galerijoje, vienas – lektoriaus pasirinktoje erdvėje
(mokslo ar meno įstaigoje, kūrybinėje studijoje
ar laboratorijoje), vienas – mokykloje. Dalyviai
lankėsi šiose mokslo ir meno įstaigose: Nacio
nalinėje dailės galerijoje, Menų spaustuvėje,
Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Chemijos, Stiklo pūtimo laboratorijose, Vilniaus
universiteto (VU) Matematikos ir informatikos
fakultete, VU Filosofijos fakulteto Psichofizikos

Nors pagrindinė veiklos kryptis buvo sudaryti
naujas, netikėtas, įtraukiančias galimybes
moksleiviams pažinti meną ir mokslą, svarbu
ir tai, kad, rengiant ir įgyvendinant programą, buvo įtraukti profesionalai, kurie iki šio
projekto nebuvo dirbę su vaikais. Projektas
pakeitė mokslininkų ir menininkų požiūrį į
paauglių edukaciją. Pavyzdžiui, Nacionalinio
vėžio instituto mokslinis darbuotojas Vytautas
Kulvietis po projekto savo iniciatyva pradėjo
bendradarbiauti su Moksleivių sąjunga, skatinti
vaikus domėtis mokslu. Kai kurie kviestiniai
lektoriai iki projekto nebuvo lankęsi Nacionalinėje dailės galerijoje ar susimąstę apie sąsajas
tarp jų profesijos ir meno. Bendradarbiavimas
su edukatoriais, kitais muziejaus darbuotojais
atvėrė jiems naują kultūrinio pažinimo lauką.
Įgyvendinant projektą sunkiausia buvo užmegzti pirmus ryšius su mokyklomis, mokytojais, įtikinti juos programos nauda ir perspektyvomis. Dažnas mokytojas pats netikėjo, kad,
pavyzdžiui, menas ir neoniniai šviestukai, turi
kažką bendra, arba kad matematikos dėsnių
galima mokytis analizuojant meninį performansą. Mokytojų, o ir mokyklų administracijos, požiūris keitėsi palaipsniui, programos
eigoje.
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M. Daukšos vidurinės mokyklos chemijos mokytoja dr. R. Česūnienė:
„Pasikeitė ne tik mokinių požiūris, bet ir mano.
Šios pamokos atskleidė mano pačios kūrybiškumą ir pakeitė ribotą požiūrį į mokinį. Iki tol
mėgau prognozuoti, kas tinka mokiniui, o kas
netinka. Po šio projekto pamačiau, kad mokiniai
kuriems meno pasaulis buvo svetimas, daug
labiau domėjosi juo, nei aš tikėjausi. Kartu tai dar
labiau paskatino juos domėtis chemijos dalyku.
Pamokos mokiniams labai patiko, ypač vyresnių
klasių. Dažnai išgirstu klausimą „kada mes vėl
vyksime į NDG.”

dėsniais grįstą meną. Vienos veiklos skatino
moksleivius studijuoti, ieškoti asmeninių įžvalgų, kitos – pasitikėti bendraklasiais, bendradarbiauti. Siekėme atskleisti, kad meno istorijoje
atrandami visuomenės, politikos pokyčių
ženklai, atsispindi mokslo raida. Programos
dalyviams muziejus tapo naujų atradimų, kūrybiškos veiklos erdve, o menas – jų gyvenimo
dalis. Būtent moksleivių teigiami atsiliepimai ir
rezultatai paskatino mus toliau plėtoti integralių veiklų modelį. Nacionalinėje dailės galerijoje
ir dabar vyksta įvairias disciplinas siejančios
pamokos, net į vien meno pažinimui skirtus
edukacinius užsiėmimus įtraukiame mokslines
idėjas, padedančias susieti kūrinius su kasdienybe. Vis dažniau mokytojai atveda vaikus į
muziejų, kaip į kultūrinę erdvę, sukuriančią
kontekstą mokykloje mokomiems dalykams.
Programa „Mokykla gyva mene“ galėjo pasiekti ribotą moksleivių skaičių, tačiau norėjome,
kad jos idėjos sklistų plačiau. Todėl kartu su
lektoriais parengėme leidinį „Menas ± Mokslas = Aš. Mokslininkų ir menininkų sukurtos
užduotys moksleiviams“, kurio pirmasis tiražas
buvo skirtas projekto dalyviams, o antrasis,
išleistas su rėmėjais, – platesniam mokytojų
ir moksleivių ratui. Leidinyje pateikta meno
ir psichofizikos, matematikos, chemijos,
žongliravimo integravimo galimybių teorija,
praktinės užduotys, kurias moksleiviai gali
atlikti namuose ar mokykloje. Leidinį iliustravo
Jurgis Jonaitis, dizainą kūrė Kristina Norvilaitė.
Parsisiųsti elektroninę leidinio versiją galima iš
www.ndg.lt/edukacija tinklalapio.

Ciklas „Skaitmeninė ir
alternatyvios fotografijos
technikos. Portretas“.
Povilo Šnaro nuotr.

Tikimės, kad ir kiti programoje dalyvavę mokytojai naudos patirtį savo veikloje, dažniau ves
pamokas už mokyklos ribų, integruos skirtingus dalykus.
Visgi svarbiausias programos tikslas buvo
sudominti moksleivius. Dinamiškos renginių
programos metu siekėme išryškinti skirtingus
moksleivių sugebėjimus: paskatinti į humanitarinius mokslus linkusius moksleivius pažinti
kūrybišką mokslą, o „tiksliukus“ atrasti racionaliomis idėjomis, apskaičiavimais, fizikiniais

Bendravimui su programos dalyviais – mokiniais ir mokytojais – palaikyti sukūrėme
paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurią,
pervadintą į „Veiklos dailės galerijoje“, naudojame ir dabar. Tai puikus būdas informuoti
jaunuolius apie NDG siūlomus užsiėmimus,
dirbtuves ir specialius renginius.
Programa nebūtume aprėpę tokio plataus
kultūrinio lauko, neįgyvendinę tiek veiklų,
jeigu nebūtų bendradarbiavimo, savanoriškos
studentų, mokslininkų, menininkų, kūrybinių
darbuotojų pagalbos ir rėmėjų – Europos socia
linio fondo agentūros, UAB „Garsų pasaulis“,
MGF „Šviesos konversija“, „Sony Europe Ltd.
Filial Branch Latvia“.
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Violeta Jasevičiūtė

MKČ menų medonešis. Ragauk ir auk!

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,
partnerio teisėmis dalyvaudamas projekte
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų
ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinIs
partnerystės tinklas“, parengė ir įgyvendino
programą „MKČ menų medonešis. Ragauk ir
auk!“.
Siekiant kuo išsamiau ir plačiau pristatyti
muziejuje saugomas menines ir kultūrines
vertybes, programa buvo vykdoma muziejuje
ir jo filialuose – M. Žilinsko dailės galerijoje,
istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Paveikslų galerijoje, M. Rakauskaitės , L.
Truikio ir J. Zikaro memorialiniuose muziejuose. Išlaikant ryšį su mokykla, programa buvo
kuriama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais Bendrojo
išsilavinimo humanitarinių ir socialinių mokslų
standartais, skirtais 1–10 klasių mokiniams.
Atsižvelgiant į muziejaus specifiką, edukaciniai
užsiėmimai derinti prie mokykloje dėstomų
disciplinų: „Pasaulio pažinimas“, „Dailė“, „Dailės istorija ir teorija“ ir „Istorija“. Su kolegėmis
ir mokytojais aptarėme ir numatėme skirtingą metodiką edukaciniams užsiėmimams.
Mažiems vaikams skirtoje edukacijoje dėmesį
skyrėme žaidybiniams elementams, mitologiniams, legendiniams pasakojimams. Vyresnių
klasių mokiniai buvo mokomi derinant meno
istorijos ir teorijos žinias su kūrybiniais užsiėmimais, teatralizuotais vaidinimais. Praktinę dalį
sudarė klausimynai, testai, įvairios užduotys.
Be esminių vaizdinių priemonių – originalių

meno kūrinių, buvo naudojami filmai, muzikos
įrašai, kitos programai įgyvendinti reikalingos
mokymo priemonės.
Kadangi kūrybinių galių ugdymas – viena
svarbiausių sąlygų formuojant asmenybę,
vadovavomės sau iškelta misija – suteikti
galimybę mokiniams realizuoti savo kūrybinius
gebėjimus, praplėsti mokykloje dėstomas
žinias, pasinerti į pažinimo procesą, vykdomą
neformalioje muziejinėje aplinkoje, kūrybiškai
įsisavinant ir išnaudojant meninio konteksto
ypatumus. Kad mokiniai galėtų pasirinkti
dominančius užsiėmimus, taip pat siekiant
kuo plačiau pristatyti muziejaus ekspozicijas,
sukurta programa struktūriškai buvo išdėstyta
į tris „korius“. Kiekvieną „korį“ sudarė keturi
edukaciniai užsiėmimai.
I – „Pasaulio pažinimas“
Užsiėmimai: „Pasaulis pagal Čiurlionį“, „Neįprasti daiktai“, „Mumijos šypsena“, „Auksinis
Drakonas“. Paskirtis – įvesdinti vaiką į muziejinę aplinką, padėti atrasti kitų šalių gamtos
įvairovę, įkūnytą meno kūriniuose, skirtingų
epochų kultūrinius skirtumus ir panašumus.
Tikslas – atrasti ryšį tarp gyvosios ir negyvosios
gamtos muziejinėje aplinkoje; skiepyti pagarbą
meniniam paveldui, kaip asmens kūrybinės
veiklos rezultatui, reikšmingam pasaulio pažinimo procese; puoselėti mokinių pasaulėvoką,
dėmesingumą aplinkai ir žmonėms, įvairioms
kultūroms ir civilizacijoms; padėti suprasti, kad
visi esame vienos planetos gyventojai ir, saugodami gyvąją ir negyvąją gamtą, saugome save;
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atskirais istorijos tarpsniais skirtingas šalies
valdymo pobūdis lėmė kultūros ir meno vystymąsi; ugdyti domėjimąsi savo tautos ir pasaulio
patirtimi, pagarbą praeities kartų istorijai,
meniniam ir kultūriniam palikimui; puoselėti
pasididžiavimą savo tautos istorija, nepriklausomybės siekiu.

Rezultatai

Užsiėmimas „Pasaulis
pagal Čiurlionį“.
Gabrielės Mačienės nuotr.

parodyti, kaip menu galima ne tik pavaizduoti
realią aplinką, bet ir sukurti visai naują, neegzistuojantį pasaulį.
II – „Dailė, meno istorija ir teorija“
Užsiėmimai: „Spalva ir forma“, „Mūzų buveinėje“, „Apčiuoptas menas“, „Fluxus“. Paskirtis – papildyti mokykloje dėstomas dailės ir
meno istorijos žinias, meninėms priemonėms
naudojant originalius kūrinius, įtraukiant
dalyvius į kūrybinį procesą. Tikslas – supažindinti mokinius su tradicinio ir šiuolaikinio meno
įvairove, naujausiomis tendencijomis; lavinti
meninį ir estetinį skonį, emocijas, vaizduotę;
skatinti kūrybinės raiškos poreikį, pasitikėjimą
savo kūrybine geba; plėtoti meno istorijos ir
teorijos žinias; ugdyti gebėjimą pažinti ir vertinti meno kūrinius.
III – „Istorija“
Užsiėmimai: „Prieš mūsų erą“, „Šilko keliu“,
„J. Zikaras. Paskui Laisvės angelą“, „Aprangos
kodas – Laikinoji sostinė“. Paskirtis – vizualizuoti, iliustruoti mokykloje teoriškai dėstomus
istorinius faktus apie senovės Egiptą, Kiniją,
Japoniją ir XX a. pirmos pusės Lietuvą. Tikslas – atskleisti, kaip skirtingų pasaulio tautų
gyvenimo būdą lėmė konkretus istorinis laikotarpis, gamta, kultūrinės, religinės tradicijos;
išsiaiškinti istorinių šaltinių ir meno pavyzdžių
reikšmę rekonstruojant praeitį; sužinoti, kaip

Parengiamieji šio projekto darbai buvo pradėti
dar 2010 m., o praktiškai įgyvendinti turėjo būti
nuo 2012 m. rugsėjo iki 2014 m. kovo mėnesio. Tačiau sėkmingai ir sutelktai dirbdami
mes jį užbaigėme 2013 m. gruodžio pradžioje. Programos „Menų medonešis. Ragauk ir
auk!“ edukatorės dirbo su 555 mokiniais. Tai
355 vaikai iš pradinių mokyklų ir 200 vyresnių
klasių mokinių. Iš viso edukacinėje programoje
dalyvavo ir mokėsi 22 klasės mokinių iš Kauno
apskrities mokyklų, kurių atstoves su pagarba ir dėkingumu būtina paminėti. Tai Kauno
Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės
mokyklos mokytojos: Ilona Murašovienė, Daiva
Švedienė, Ina Levčenkaitė, Loreta Bankauskienė; Kauno Milikonių vidurinės mokyklos
mokytojos: klasės vadovė Gitana Jodikienė,
metodininkė Jolanta Šimkonienė, Asta Stanislovaitytė; Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės
mokyklos mokytojos: Lina Kaminskienė, Edita
Steponavičienė, Audronė Freitakienė; Kauno
rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos
mokytojos: Regina Tilickienė, Daiva Petkevičienė; KTU gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
Daiva Sutkevičienė; Kauno KTU Vaižganto
progimnazijos mokytoja metodininkė Česlova
Karpovienė; Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja Daiva
Vaičiulionienė; Kauno „Vėtrungės“ pradinės
mokyklos mokytoja Odeta Virpšienė; Kauno
„Ryto“ pradinės mokyklos mokytoja Edita
Bauerytė.
Kiekviena grupė mokinių išklausė pasirinkto
„korio“ 8 akademinių valandų kursą. Iš viso
vykdant programą buvo organizuoti 88 edukaciniai užsiėmimai pagal parengtas metodikas. Programos dalyviai nemokamai lankėsi
muziejuje. Kiekvienam mokiniui buvo išduotas
pažymėjimas, o mokytojoms, lydėjusioms grupę, – padėkos raštas. Pažymėjimus ir padėkos
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Užsiėmimas
„Auksinis drakonas“.
Lauros Kačinskienės nuotr.

raštus sumaketavo muziejaus dizaineris Dainius Kairaitis. Programoje su mokiniais dirbo
8 muziejaus edukatorės: Violeta Jasevičiūtė,
Laura Kačinskienė, Gabrielė Mačienė, Justina
Minelgaitė, Jolanta Narkevičienė, Simona
Rybakovaitė, Rasa Ruibienė ir Eglė Velaniškytė.
Projekte dalyvavo ir Vaiva Laukaitienė, kuri
buvo atsakinga už CD disko „45 min. su Čiurlioniu“ parengimą.

Projekto nauda
Pirmiausia tai buvo komandinis darbas, išmokęs susiklausymo, bendro supratimo, greitos
reakcijos ir tikslaus vykdymo. Kadangi mūsų
programa apėmė kelis muziejaus padalinius,
reikėjo itin atidžiai derinti tarpusavio veiksmus,
palaikyti nuolatinį ryšį su mokyklų pedagogais, tartis dėl apsilankymo edukaciniuose
programos užsiėmimuose dienos ir valandos,
nes lankomumo grafikas buvo sudarinėjamas
mėnesiui į priekį. Tai buvo sudėtingas procesas,

bet pavyko suderinti su mokyklomis tinkamą
laiką. Kelios mokytojos teigė, kad, jų mokyklos vadovybės nuomone, lankymasis muziejaus edukacinėse programose yra „mokymo
proceso pertraukimas“. Bet kokie netikslumai,
nurodymų, nustatytų taisyklių ar terminų nesilaikymas buvo netoleruojami, atsiskaitymai su
vadovaujančiuoju partneriu – Lietuvos muziejų
asociacija – vyko kiekvieną mėnesį. Dėl viso
to didėjo įtampa. Siekiant ją atlaikyti, reikėjo
pasitelkti optimizmą ir kantrybę. Tai traktuoju
kaip savotišką naudingų darbe charakterio
savybių ugdymą.
Per visą šio darbo laikotarpį užmezgėme itin
glaudžius ryšius su mokyklomis ir jų mokytojais, kurie dalyvavo projekte. Tikimės, kad jie
taps nuolatiniais mūsų partneriais ir ateityje.
Muziejus, dalyvaujantis šiame jungtiniame
projekte, buvo garsinamas žiniasklaidoje, reklamuojamas muziejaus ir specialiai projektui
sukurtoje internetinėje svetainėje, seminaruose, konferencijose.
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Užsiėmimas „Aprangos kodas –
Laikinoji sostinė“
Rasos Ruibienės nuotr.

Programos vertinimas
Buvome ir stebimi, kaip „nešame į korius
medų“. Mus „revizavo“ doktorantė, dabar socialinių mokslų daktarė Jolita Savickė iš Kauno
technologijos universiteto Socialinių mokslų
ugdymo sistemų katedros. Būdama viena iš
projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis“
eksperčių, ji atsirinko ir M. K. Čiurlionio dailės
muziejų, konkrečiai – M. Žilinsko dailės galeriją, „kaip vieną pažangiausių Lietuvos muziejų“,
kur, vadovaudamasi sukurtu teoriniu modeliu,
atliko tyrimus, atskleidžiančius mokinių asmeninių mokymosi aplinkų muziejuje susiformavimo veiksnius.

Užsiėmimas „Mūzų buveinėje“.
Rasos Ruibienės nuotr.

Malonu, kad dr. J. Savickė, gyvai stebėjusi
atliekamų edukacinių užsiėmimų eigą, mūsų
darbą įvertino labai gerai. Tačiau svarbiausias
rodiklis ir cenzorius mums buvo ir bus pačių
mokinių ir mokytojų vertinimas – degančios
smalsumu vaikų akys, šypsenos ir nuoširdūs
padėkos žodžiai.
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Vida Kaunienė

Muzika Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų programa „Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare“ sumanyta ir parengta remiantis gausiu, bet šių dienų
Lietuvoje mažai žinomu mūsų šalies paveldu.
Programa siekiama padėti pažinti XV−XVII a.
muzikinę kultūrą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, atskleisti ir suvokti jos sąsajas su
Europos muzikinės kultūros paveldu ir šiandienos kultūriniu gyvenimu bei kitomis žmogaus
veiklos sritimis, lavinti meninį ir estetinį skonį,
vaizduotę, ugdyti kūrybinius gebėjimus.
Muziejus suteikia mokymosi aplinką, priemonių ir turinį bendrojo ugdymo mokyklų
muzikinio ugdymo programoms. Edukacinė
muziejaus medžiaga leidžia integruoti muzikos, istorijos ir technologijų dalykus, suteikia
senajai muzikai pažinti reikalingos medžiagos
(instrumentų, natų, įrašų ir kt.), supažindina su
muzikinę kultūrą atskleidžiančiomis vertybėmis ir Valdovų rūmų muziejuje kaupiamais
ištekliais (rašytiniais šaltiniais ir ikonografija,
archeologiniu paveldu ir sukauptų fondų vertybėmis).
Edukacinės programos dalyviai įtvirtina ir pagerina Lietuvos bei pasaulio istorijos ir kultūros
žinias, dėstomas bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat turi galimybę gerinti žinias apie
lituanistinį paveldą ir paveldosaugą Lietuvoje
ir svetur. Sudaromos sąlygos ugdyti pilietiškumą ir asmenybės savivoką. Dirbant muziejuje

su moksleiviais, taikomi aktyvaus ugdymo
metodai, kaitaliojamos erdvės ir veikla, todėl
moksleiviams kelios valandos neprailgsta.
Projekto paramos dalis buvo skirta muzikiniams instrumentams – renesansinei išilginei
fleitai ir Vilniaus Žemutinės pilies archeologinio
paveldo rekonstrukcijai − dambreliams – įsigyti. Muziejus jau turėjo sukaupęs šių instrumentų: gotikinę arfą, barokinę gitarą, pozityvą,
renesansinius būgnus, šalamają. Edukacijai
naudoti istoriškai sukurtus instrumentus labai
svarbu, nes tiek garso tembras ir jo išgavimo
būdas, tiek bendras autentiškai pagamintų
instrumentų skambesys labai skiriasi nuo
modernių instrumentų. Užsiėmimų dalyviai turi
juos išgirsti gyvai.
Kiekvienam edukacinės programos dalyviui
buvo įteiktas šiam projektui parengtas pažintinis leidinys „Istorija muzika šlovinama“ (vaizdo
ir garso plokštelė su knygute). Jo pagrindą
sudaro 20 min. filmas apie Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rūmų Vilniuje ir senosios muzikos
atgimimą. Medžiaga turi išliekamąją vertę ir
yra pasiekiama elektroninėje erdvėje
(http://www.valdovurumai.lt). Ja naudojasi
istorijos ir muzikos mokytojai.
Muziejus parengė edukacinę programą naudodamasis jau turėta didele techninių priemonių
baze ir padedant kvalifikuotiems edukacijos
specialistams. Iš projektui skirtų lėšų įsigyta
medžiagų senųjų amatų užsiėmimams, todėl
muzika suskambo neįprastai – gotikinių ir rene-
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Gotikinių ir renesansinių
koklių muzikiniai siužetai
persikelia į moksleivių
kūrybinius darbus.
Vytauto Abramausko ir Auksės
Žukaitės nuotr.

sansinių koklių siužetai, naudojant rekonstruotas matricas, persikėlė į moksleivių kūrybinius
darbus.
Vienas svarbiausių projekto privalumų –
galimybė dalyvauti ne tik Vilniaus, bet ir kitų
Lietuvos regionų moksleiviams. Daugiau nei 50
proc. kelionės išlaidų buvo padengta 19 grupių
iš Biržų, Kelmės, Naujosios Akmenės, Šilutės
rajono ir kt. Kitos 12 grupių buvo iš sostinės
arba neturėjo kelionės finansavimo poreikio.
Daugiau nei 500 Lietuvos šeimų – tiek vaikų
dalyvavo Valdovų rūmų muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose – turi keraminių suvenyrų, sukurtų pagal kunigaikščių rūmų interjero
detales.

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokytojų mintys
apie programą „Viduramžių, renesanso
ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių dvare“
Pavaduotoja ugdymui Laima Žemgulienė:
„2012 m. rudenį Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 15 vyresnių klasių

moksleivių buvo pakviesti dalyvauti neformaliojo
švietimo edukacinėje programoje „Viduramžių,
renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare“, kurią rengė
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai. Projekto metu
patirti įspūdžiai gyvena moksleivių ir mokytojų
atmintyje bei kasdienėje veikloje.“
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Kas gali būti geriau, kai moksleiviai savo rankomis gali pasigaminti koklių ir dekoruoti juos
muzikiniais siužetais, susipažinti su XV–XVII a.
istorinėmis technologijomis?

Istorijos vyr. mokytoja Nijolė Mickeliūnienė:
„Dalyvavimas projekte buvo puiki patirtis
moksleiviams. Jie turėjo galimybę susipažinti su
Vilniaus Žemutinės pilies didžiųjų kunigaikščių
rūmų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
istorija. Tai netradicinės vaizdžios istorijos pamokos Vilniaus pilių teritorijoje. Patirti įspūdžiai
įsirėžė giliai į atmintį. Todėl mokykloje istorijos
pamokose, kai kalbame apie Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštystę, moksleiviai vis prisimena tai, ką
matė ir girdėjo. Tiems, kurie nedalyvavo projekte,
turiu galimybę parodyti projekto organizatorių
parengtoje ir išleistoje vaizdo bei garso plokštelėje esančius įrašus.

Muziejuje vykusios edukacinės pamokos nepakartojamos vien savo atmosfera ir nuotaika. Tai
mums visiems suteikta galimybė prisiliesti prie
mūsų valstybės istorijos. Manau, kad netradicinės pamokos, vykdomos muziejuose, yra puiki
galimybė motyvuoti moksleivius domėtis savo
krašto istorija ir ugdyti jų patriotiškumą.“
Mokyklos direktorė Loreta Zinovjevienė:
„Esame dėkingi už suteiktą galimybę didelei
daliai mokyklos moksleivių ir mokytojų prisiliesti
prie Lietuvos istorijos. Vilnius gana toli nuo mūsų
kaimo, tad pasiekti jame esančius muziejus galime tik kartą per metus, ir tai ne visi. Vienos kelionės į Vilnių išlaidos buvo padengtos iš projekto
lėšų, todėl atstumas iki sostinės „sumažėjo“.
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Vilniaus Žemutinės pilies
didžiųjų kunigaikščių istorija
muzika šlovinama.
Vytauto Abramausko nuotr.

Šio projekto įkvėpti, mokykloje įrengėme mini
ekspoziciją – sudėjome moksleivių ir mokytojų
surinktus senovinius daiktus, knygas, pinigus,
projekto dalyvių pagamintus koklius.“
Muzikos vyresnioji mokytoja Jolanta Valskienė:
„Moksleiviai, dalyvavę projekte, parengė pristatymą apie muziką Lietuvos didžiojo kunigaikščio
dvare. Jie naudojo vaizdo ir garso plokštelę,
kurioje surinkta puiki medžiaga, iliustruojanti
viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko
muziką. Šia vaizdo ir garso plokštele galime
pasinaudoti visada, kai kalbame apie šių epochų
muziką, muzikos instrumentus, kultūrą.

Moksleiviai sužinojo, kad Lietuvos didžiojo
kunigaikščio dvaras – tai Lietuvos operos lopšys.
Todėl dabar pamokose, kalbėdami apie operą,
jie bando pajusti jos veikėjų charakterį, nuotaiką ir visa tai perteikti vaidindami. Šį metodą
moksleiviai išbandė projekto metu, kaip jie sako,
„parsivežė iš Valdovų rūmų“.

70

Renata Treigienė

Pažink jūros paslaptis, arba
Noriu mokytis muziejuje

Lietuvos jūrų muziejus, kurdamas ir vykdydamas edukacines programas, šiandien turi
vieną tikslą – iš moksleivio lūpų išgirsti „noriu
mokytis muziejuje“.

Jokie patarimai ir metodai neatstos
mūsų pačių augimo
Šiandien nereikia kalbėti, kas yra edukacinė
programa, kokie jos tikslai. Muziejai jas kuria
jau ne pirmą dešimtmetį. Tačiau edukacinių
programų turinys keičiasi permainų vėjų
kryptimi – šiuolaikinės informacinės technologijos, vis labiau besiskverbiantis vadinamasis
daugiakultūriškumas, darbo rinkos pokyčiai
iš esmės keičia mokymo prioritetus. Svarbu
orientuoti jaunimą į nuolatinio žinių atnaujinimo poreikį. Ne tiek svarbu, ko mokyti, bet kaip
mokyti. Svarbu šiandienos moksleiviui padėti
susigaudyti informacijos labirintuose. Tad
mūsų pagrindinis uždavinys, kuriant edukacines programas, – ne vien perteikti žinias, bet ir
būti „katalizatoriais“ (pagreitinančiais reakciją
į pokyčius) bei „navigatoriais“ (nukreipiančiais
reikiama linkme). Kurdamas naujas edukacines
programas, Lietuvos jūrų muziejus pasirinko
būtent šį kelią.

Įeiti į mokinio pasaulį – mūsų pareiga
Būtent tai yra sėkmingo mokymo paslaptis. Čia
galioja vadinamoji auksinės žuvelės taisyklė:
jeigu nori pagauti auksinę žuvelę, ją reikia prisijaukinti ne atiduodant, kas mums brangiausia,
bet duodant tai, ko reikia jai.

Moksleivių poreikius puikiai atliepia Jūrų
muziejaus misija – drauge su jumis mokomės
pažinti, džiaugtis ir saugoti žmogaus harmoniją
su jūra. Šiandienos mokiniui svarbu augti kaip
asmenybei: galėti pačiam augti, kurti, ieškoti,
atrasti, sugebėti pritaikyti. Leisti mokiniui būti
žvaigžde, ir nebūti mums patiems diktatoriais.
Kurdamas pažinimo džiaugsmą, Jūrų muziejus
visada stengiasi papildyti Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklų bendrąsias programas.
Ryškiausiai, rezultatyviausiai muziejaus ir
mokyklų partnerystė atsiskleidė įgyvendinant
Lietuvos muziejų asociacijos projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“. Projektas paskatino ne tik įdėmiau
studijuoti BUP, bet įsiklausyti ir į mokytojo, ir į
moksleivio lūkesčius; ir sukurti naują mokymo
programų formulę:

MUZIEJUS

MOKYKLA

MOKSLEIVIS

NORIU

MOKYTIS

MUZIEJUJE
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Edukacinės programos
„Pažink jūros paslaptis“
akimirkos.
Alfonso Mažūno nuotr.

Noriu mokytis muziejuje. Ar mokinys
kada nors tai ištars?
Ką tik galite padaryti ar apie ką galite pasvajoti,
pradėkite. Drąsa – tai genialumas, galia ir žavesys. Pradėkite nedelsdami.
Johann Wolfgang Goethe

Bendradarbiaudamas su Klaipėdos Vydūno
vidurinės mokyklos ir Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos biologijos ir istorijos mokytojais, muziejus parengė 8 akademinių valandų
neformaliojo ugdymo programą „Pažink jūros
paslaptis“, skirtą 1–4 ir 5–12 klasių moksleiviams.
Edukacinei programai „Pažink jūros paslaptis“
sukurti buvo iškelti tikslai:
1. mokytis muziejų ekspozicijas vertinti kaip
patikimą žinių šaltinį;
2. mokytis įgytas žinias ir gebėjimus taikyti
kasdienėje, projektinėje, integruotoje su kitais
mokslais veikloje;
3. kurti vertybines nuostatas, ugdyti atsakomybę aplinkai, stiprinti socialinius įgūdžius;
4. supažindinti su jūrų gamta, ekologija, jūros
kultūros paveldu.
Skamba rimtai ir nuobodžiai. Bet... Edukacinės
programos parengtos akcentuojant holistinį
ugdymą, t. y. taip, kad moksleivis, mokydamasis pažinti jūrų fauną, patirtų visus lytėjimo
pojūčius; suvoktų ryšį su kitais mokomaisiais
dalykais: muzika, daile, istorija, etnologija, mitologija, kalbomis, chemija, fizika, geografija ir
t. t.; gebėtų įgytas žinias pritaikyti kasdienėje
veikloje; galėtų tiesiogiai susipažinti su retomis
profesijomis, motyvuotų šių profesijų pasirinkimą; jaustų atsakomybę aplinkai; stiprintų savo
socialinius įgūdžius; dalyvaudamas savanorystės programoje, ugdytų altruistinį požiūrį į
gyvenimą.
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Edukacinės programos
„Pažink jūros paslaptis“
akimirkos.
Alfonso Mažūno nuotr.

Ir tai neliko be atsako. Moksleiviai, dalyvavę
šioje edukacinėje programoje, sugrįžo, kai
kurie ir ne kartą. Taigi, programos misija „Noriu
mokytis muziejuje“ – pasiekta.

Galiu mokyti (-is) muziejuje. Ar tai
įmanoma?
Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ mokytojams suteikė
galimybę suvokti, kad muziejus ne tik laisvalaikio leidimo vieta, bet kartu ir švietimo bei
mokymo centras, turintis unikalių eksponatų,
sudarantis puikias sąlygas mokinių praktinei,
mokslinei, kūrybinei veiklai ir galintis profesionaliai, bendradarbiaujant su mokykla, papildyti
bendrojo ugdymo programą. Mokytojas suvokė, kad muziejus padeda, kaip ir (arba kas net
nepasiekiama) mokykloje, ugdyti moksleivio
kompetencijas:

1. asmenines – savęs pažinimo, savistabos, pasitikėjimo savimi, savęs vertinimo, savianalizės,
saviraiškos, sveikos gyvensenos, atsakomybės
už savo veiksmus;
2. edukacines – informacijos valdymo, mokymosi visą gyvenimą, informacijos gavimo,
jos analizavimo ir panaudojimo, mąstymo
lankstumo;
3. socialines – bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo grupėse, sprendimų priėmimo,
konfliktų sprendimo, ekologinės savimonės;
4. profesines – specifinių sričių žinių, gebėjimų
ir įgūdžių, požiūrio į veiklos kokybę.
Šiandien kuriamas muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo modelis – tvirtas ženklas, kad galiu
mokyti (-is) muziejuje.
Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacio
nalinis partnerystės tinklas“ įėjo į švietimo
sistemą permainų vėjų kryptimi – įgyvendinant
šį projektą, ne tik muziejai, bet ir mokyklos,
moksleiviai tapo tarpusavio bendradarbiavimo
„katalizatoriais“ ir „navigatoriais“.
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Irena Budrienė

Tarpukario klasė žavi autentika ir pamokomis

Šiaulių „Aušros“ muziejaus sukurtą edukacinę programą „Per tarpukario klasę – į tautos
istorijos pažinimą“ jau spėjo pamėgti Šiaulių
regiono pradinių klasių mokiniai ir mokytojai.
Programa populiari ir platesniuose visuomenės
sluoksniuose, nes tarpukario mokyklos suole
gali pasėdėti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.
Vienos iš edukacinės programos „Per tarpukario klasę – į tautos istorijos pažinimą“ kūrėjų,
muziejaus Edukacijos skyriaus vedėjos Astos
Vaitkienės žodžiais, Šiaulių „Aušros“ muziejus
seniai brandino idėją atkurti autentišką XX a.
Lietuvos tarpukario mokyklos aplinką, o dalyvavimas projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas“ padėjo šią
idėją sklandžiai įgyvendinti. „Dabar galime
pakviesti vaikus į tokią klasę, kokioje mokėsi
jų seneliai ir proseneliai“, – sakė Edukacijos
skyriaus vedėja Asta Vaitkienė.
Autentiškoje tarpukario mokyklos klasėje
mokiniai supažindinami su Lietuvos tarpukario
švietimo sistema, mokykla, klasės interjeru.
Mažieji gali patys pabandyti rašyti mirkomu
plunksnakočiu, išsitepti pirštus rašalu, atlikti
daugybę užduočių ir pasijusti tikrais tarpukario
pradžios mokyklos mokiniais.
Klasę neatsitiktinai nuspręsta įrengti Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre.
Tarpukario ir pokario metais šiose patalpose
buvo įsikūrusi Šiaulių miesto pradžios mokyk
la. Pastato planas – erdvūs laiptai, koridoriai,
patogiai išdėstytos klasės ir renginiams skirta

salė – liudija, kad 1933 m. pastatas buvo statytas kaip tik pradžios mokyklai.
Dalyvaudamas projekte, Šiaulių „Aušros“ muziejus sulaukė ypač vertingos dovanos. Joniškio
rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla kuriamai
tarpukario klasei padovanojo senovinius suolus
ir lentą, o kitų interjero detalių ir autentiškų
mokymo priemonių muziejus ieškojo savo
fonduose, atkūrė pagal ikonografinę medžiagą.
Beveik metus – nuo 2011 m. lapkričio iki 2012
m. rugsėjo – buvo atliekami parengiamieji
darbai. Sutvarkyta kuriamos tarpukario klasės
erdvė, parengta ekspozicija, pagamintos priemonės, pasiūtos uniformos mokytojams.
Atkurtoje ir įrengtoje tarpukario pradžios
mokyklos klasėje yra ne tik minėti autentiški
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atverčiami suolai, mokyklinė juoda lenta, mokytojo stalas, bet ir eksponuojami tarpukario
mokymo priemonių pavyzdžiai: vadovėliai, sąsiuviniai, rašymo reikmenys, mokyklos baigimo
pažymėjimai, pažymių knygelės, mokykliniai
varpeliai ir kita. Pagal muziejaus rinkiniuose
saugomas autentiškas mokymo priemones pagaminti laikotarpį atitinkantys analogai: mediniai portfeliai, „grifelinės“ lentelės, sąsiuviniai,
plunksnakočiai, rašalinės ir kitos priemonės.
Atsižvelgiant į muziejaus ypatumus ir išlaikant
ryšį su dabartine mokykla, parengtos pradinių
klasių mokiniams skirtos pamokos. Edukacinę
programą „Per tarpukario mokyklos klasę –
į tautos istorijos pažinimą“ sudaro 8 akademinių valandų trukmės neformaliojo ugdymo
programa pradinių klasių mokiniams. Vaikams
vedamos 6 improvizuotos pamokos – dailyraščio, dvi istorijos, lietuvių kalbos, skaičiavimo ir
rankų darbo. Mokinių pilietiškumą ir tautiškumą stiprinančias pamokas ir pertraukas veda
profesionalūs muziejaus darbuotojai – edukacinių programų kuratoriai. Pamokos ir pertraukos muziejuje labai skiriasi nuo įprastų pamokų
mokykloje. Mažuosius edukacinės programos
dalyvius palankiai veikia neformali aplinka,
susidomėjimą kelia improvizuotų pamokų

priemonės, kurios kartu yra ir vertingi muziejaus eksponatai ar jų kopijos, be to, pamokose
netrūksta žaidybinių elementų, per pertraukas
žaidžiami tarpukariu populiarūs vaikų žaidimai.
Pirmaisiais projekto vykdymo metais „Aušros“
muziejus mokinius kvietė į tris pamokas iš
šešių – dailiojo rašto, istorijos ir lietuvių kalbos.
Antraisiais – skaičiavimo, istorijos ir rankų
darbo pamokas.
Edukacinę programą „Per tarpukario mokyklos
klasę – į tautos istorijos pažinimą“ muziejininkams padėjusios parengti Šiaulių Medelyno
pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Reginos Bartkevičienės
teigimu, išskirtinė pradinio ugdymo ypatybė
yra jo integralumas, visybiškumas, sąryšingumas ir darna, o integracijos ašis – pats vaikas,
todėl muziejaus parengta edukacinė programa siejasi su realiu gyvenimu, tarpdalykine
integracija ir vertybinių nuostatų ugdymu.
Siekiama kiekvieną mokomąją temą padaryti
mokiniui aktualią, reikšmingą, susieti ją su
mokinio reikmėmis ir praktiniu pritaikymu.
Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokytoja metodininkė Regina
Bartkevičienė:
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Mokytoja metodininkė Audronė Rimkuvienė:
„Ypač naudinga, kad edukaciniai užsiėmimai
dera prie programinių dalykų, juos praplečia,
papildo. Netradicinėje aplinkoje to laikotarpio
žinovų muziejininkų vedamos pamokos yra
pačios įdomiausios. Norėtume kuo daugiau edukacinių užsiėmimų, susijusių su pradinio ugdymo
programa.“

„Ši edukacinė programa padeda įgyvendinti
komunikavimo, darnaus vystymo, kultūrinio
sąmoningumo ir raiškos kompetencijų pradmenis. Kaip ir kitos programos, ji yra integruojama į
pradinio ugdymo turinį.“
Pasak R. Bartkevičienės, mokytojų bendruomenė džiaugiasi galėdama susipažinti su
muziejų edukacine veikla, jų teikiamomis paslaugomis ir tuo, kad siekiama įtraukti muziejų
lankymą į bendrojo ugdymo programas. Be to,
projektas padeda mokinius ugdyti pilietine ir
tautine dvasia. Dalyvaudami šioje veikloje, mokiniai susipažįsta su Lietuvos kultūros istorija ir
tautos paveldu, patiria mokymosi džiaugsmą.
Šiaulių Jovaro progimnazijos pradinių klasių
mokytojos metodininkės Audronės Rimkuvienės nuomone, projekte dalyvavę vaikai Lietuvos tarpukarį pajuto tiesiogiai. Rašė plunksna
ant lentelių, įgijo praktinių žinių, kaip iš šukių
archeologai atkuria puodynę. Mokiniams buvo
naudinga pabūti to laikotarpio sargybiniais,
išgirsti pasakojimų apie ginklus, jų naudojimą.
Vaikams įsiminė tarpukario mokytojų apranga,
laikysena, gebėjimas valdyti klasę.

Vykstant į užsiėmimus reikėjo užpildyti kelionės dokumentus, gauti leidimą iš mokyklos
administracijos, kuri geranoriškai sutikdavo
išleisti mokinius ir mokytojus į edukacinius
mokymus muziejuje. Mokytoja pastebėjo, kad
sunkiausia būdavo pamokų metu rasti lydintį
mokytoją.
Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių
mokytojai metodininkei Ligitai Norvilienei
patiko ne tik muziejuje vedamos pamokos, bet
ir pertraukos.
Mokytoja Ligita Norvilienė:
„Edukacinės programos dalyvius tarpukario
Lietuvos pradžios mokyklos mokytoja pasitiko
prie klasės durų. Po skambučio mokiniai su medinėmis mokyklinėmis dėžutėmis skubėjo į klasę,
sėdo į senovinius mokyklinius suolus ir stropiai
mokėsi dailyraščio. Pertraukos metu mokiniai
žaidė tarpukario Lietuvos vaikų žaidimą „Penki
pagaliukai“, kurį mielai žaistų ir savo kieme, tik
šio žaidimo reikėtų išmokyti draugus. Lietuvių
kalbos pamokoje mokiniai skaitė ir nagrinėjo
Balio Sruogos eiliuotą sakmę „Giesmė apie Gediminą“, vilkėjo senovės karių apranga, domėjosi
to laikotarpio ginklais, susipažino su senovinės
kariuomenės kovų paslaptimis. Grįžę į savo
klasę, mokiniai nesunkiai pastebėjo ir įvardijo
tarpukario ir dabartinės mokyklos skirtumus.“
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medinius portfeliukus ir išsiėmę penalus, kibome
į darbą. Įdomiai suliniuotame sąsiuvinyje plunksnakočiu vieną po kitos rašėme dailias raideles,
jungėme jas į žodžius ir sakinius. Buvo smagu!“

Edukacinėje programoje dalyvavusiems pradinių klasių mokiniams neišdildomų įspūdžių paliko visos muziejuje vedamos XX a. tarpukario
mokyklos pamokos: dailyraščio, dvi istorijos,
lietuvių kalbos, skaičiavimo ir rankų darbo.
Skaitytojų dėmesiui pateikiame mokinių atsiliepimus.
Šiaulių Medelyno progimnazijos 4a klasės
mokinys Gustas Šukys:
„Kaip įdomu buvo skaičiuoti senoviniais skaitytuvais, kurių nebuvau regėjęs… Skaičiuoti prie jų
bėgau ir pertraukėlių metu.“
Šiaulių Medelyno progimnazijos 4c klasės
mokinys Lukas Bombardas:
„Smagu buvo apsirengus lietuvių karių rūbais.
Norėjosi eiti ir kariauti… Koks šaunus vadas buvo
Gediminas.“
Šiaulių Medelyno progimnazijos 4a klasės mokinės Augustė Ulčinaitė ir Rusmenė Arbočiutė:
„Labai patiko nagrinėti archeologinius radinius ir
klijuoti senovinius puodus. Nors buvo sunku, bet
labai įdomu.“
Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 4a klasės
mokiniai:
„Dailyraščio pamokoje dalyvavome visi 4a klasės
mokiniai. Raštas – vienas iš svarbiausių žmonijos
atradimų. Tačiau svarbu ne tik taisyklingai, bet ir
gražiai rašyti. O tai jau – mokslas. Šiandien mes
nebeturime tokios dailyraščio pamokos. Tad, susėdę į suolus, kuriems jau apie 80 metų, atsidarę

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos
ketvirtokai:
„Lietuvos tarpukario mokyklos klasėje susipažinome su senoviniais skaičiavimo prietaisais.
Mokytojas papasakojo apie skaičių atsiradimą
ir pirmąsias skaičiavimo sistemas. Istorijos
pamokėlėje apžiūrėjome archeologinius radinius
ir išmokome juos atpažinti. Rankų darbo pamokėlėje prisiminėme liaudies meno tradicijas
ir papročius, po to patys kūrėme ornamentus.
Lietuvos istorijos pamokoje patyrėme tai, apie
ką buvome tik girdėję iš tėvų ir senelių pasakojimų. Visi gavome tarpukario mokyklos baigimo
pažymėjimus.“
2012–2013 ir 2013–2014 mokslo metais projekte dalyvavo 3–4 klasių mokiniai iš Šiaulių
Centro pradinės mokyklos, Šiaulių Jovaro
progimnazijos, Šiaulių Lieporių pradinės
mokyklos, Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos
pradinės mokyklos, Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, Šiaulių Gegužių progimnazijos, Joniškio
„Saulės“ pagrindinės mokyklos, Pakruojo
„Žemynos“ pagrindinės mokyklos, Radviliškio
Gražinos pagrindinės mokyklos. 530-čiai mokinių buvo vestos 138 lietuvių kalbos, dailyraščio,
dvi istorijos, skaičiavimo, rankų darbo pamokos ir įteikti pradinio mokslo baigimo, kartu ir
dalyvavimo projekte pažymėjimai.
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suvoktų vizualinės sceninės raiškos galimybes
ir jos taikymo ypatumus vaikų ir jaunimo teatrinėje raiškoje. Norėjome, kad gebėtų taikyti
vizualinės sceninės raiškos metodus, komponavimo priemones ir pagrindinius principus
dvimatėje plokštumoje ar trimatėje erdvėje.
Siekėme, kad išmoktų analizuoti ir kritiškai
vertinti įvairius vizualinės sceninės raiškos
reiškinius mokyklos bendruomenės teatrinio
gyvenimo kontekste. Teminių paskaitų forma
perteikėme svarbius Lietuvos istorinius įvykius,
atskleistus scenografijoje, teatro scenoje,
kine, operose ir baletuose. Aštuonių valandų
programą sudarė penki užsiėmimai, kuriuos
pravedėme 535 mokiniams.
Programą suformavome iš trijų modulių:

O. Dubeneckienės-Kalpokienės
scenografijos eskizas.
Autorius Vytautas Širvinskas.
LTMKM archyvo nuotr.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus
(LTMKM) edukacinė programa buvo pavadinta „Laisvė kurti ir pažinti“. Mūsų tikslas
buvo sukurti edukacinę programą 6–12 klasių
mokiniams, kuri supažindintų su muziejuje
saugomomis žymių lietuvių teatro, muzikos
ir kino veikėjų kūrybos vertybėmis, taikant
patrauklias mokymo formas, skatinančias
mokinių kūrybiškumą ir tolimesnį domėjimąsi
teatro, muzikos ir kino menais bei jų istorija.
Išsikėlėme uždavinius: parengti edukacinius užsiėmimus, kuriuose mokiniai būtų supažindinti
su senosiomis lietuvių tradicijomis, papročiais,
sutartinių rūšimis. Siekėme, kad mokiniai

I – „Iš lietuvių folkloro lobyno“, yra paremtas
LTMKM sukauptu Lietuvių folkloro teatro rinkiniu. Šiam moduliui parengti ir užsiėmimams
pravesti pakvietėme etnomuzikologę Eleną
Kubilytę. Modulis apima dvi temas: pirmoji – „Sutartinės: dainuojamosios, šokamosios,
instrumentinės“. Mokiniai buvo supažindinti
su lietuviškomis sutartinėmis, panaudojant
Lietuvių folkloro teatro koncertų ir spektaklių
vaizdo ir garso įrašus, pasakojant ir dainuojant
gyvai. Mokiniai mokėsi patys atlikti įvairių
rūšių sutartines. Antroji – „Lietuvių tarmės:
aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, suvalkiečiai“.
Mokiniai susipažino su lietuvių tarmėmis ir
įvairių Lietuvos regionų tautiniais drabužiais,
naudodamiesi Lietuvių folkloro teatro koncertų ir spektaklių vaizdo ir garso įrašais. Buvo
mokomi užrišti aukštaitišką nuometą, apsiauti
autus ir nagines, atskirti tautinius kostiumus.
Programos pabaigoje mokiniai užpildydavo
anketą, sudarytą iš programos metu pateiktos
medžiagos. Šie užsiėmimai skirti lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms papildyti.
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„Buvo sukurtos visos sąlygos tam, kad mokiniai
gerai jaustųsi, išbandytų visas siūlomas užduotis
(scenos maketo kūrimas, antro plano – fono tapyba, kostiumo dizainas) ir užsiėmimo pabaigoje
drąsiai bei laisvai įvertintų savo ir kitų darbą.
Teigiami mokinių atsiliepimai, o svarbiausia –
šypsenos veide parodė, kad projektas pasisekė,
tiek savo idėja, tiek įvykdymo forma. Panašaus
pobūdžio projektai yra labai reikalingi, nes tai
– puiki galimybė mokiniui atrasti save, atsakyti
į klausimus, rasti problemų sprendimo būdus. Labai džiaugiuosi, kad dalyvavau šiame projekte.
Patiko viskas: koncepcija, bendradarbiavimas,
darbas su mokiniais. Įgijau neįkainojamos patirties, išmokau greitai reaguoti į iškilusias problemas. Pamačiau, koks jaunimas yra talentingas,
gabus ir kūrybiškas. Tai buvo darbas, kuris teikė
malonumą ir geras emocijas. Mano nuomone,
tokių projektų, o gal ir šito projekto tęsimas, turi
būti, nes tai yra nišos, kurios teikia galimybę išbandyti save. Tai naudinga ne tik mokiniams, bet
ir jauniems pedagogams bei projektų kūrėjams.“
Lietuvos edukologijos universiteto, vizualiųjų
menų programos magistrantė Sandra Domarkaitė:

II – „Būk scenografu“. Šiam moduliui parengti
pasikvietėme Vilniaus edukologijos universiteto dėstytoją, scenografę Giedrę Riškutę
Kariniauskienę. Dėstytoja su savo vadovaujamo kurso studentais parengė LTMK muziejaus
fonduose saugomų žymių scenografų M. Dobužinskio, L. Truikio, S. Ušinsko, J. Surkevičiaus
kūrinių parodėlę ir parengė temas edukacinėms pamokoms. Temas parengę studentai
vedė ir užsiėmimus, kurių metu mokiniai labiau
pažino scenografijos meną, jo galimybes. Praktinėje dalyje mokiniai iš suteiktų priemonių
pagal temas patys kūrė scenografijos eskizus,
erdvines dalis, komponuodami tam skirtame
scenos makete, prožektoriais derino apšvietimą, ant manekenų ir torsų kūrė kostiumus. Po
praktinio darbo vykdavo aptarimas, apibendrinimas, dalintasi įgyta patirtimi.
Štai ką galvoja užsiėmimą kūrusios ir vedusios
studentės.
Lietuvos edukologijos universiteto, vizualiųjų
menų programos magistrantė Katažina Sokolovska:

„Prisimenu, kad labai norėjau sukurti tokią
programą, kuri būtų pačiai įdomi, kuri paliktų
ryškų pėdsaką ir nepaprastai gerus įspūdžius.
Kai kūrėme ir derinome, ką po ko darysime,
visada galvojau apie save, ar tai man patiktų,
ar norėčiau tokius darbus daryti. Jau po pirmų
užsiėmimų supratau, kad neapsirikome. Labai
džiaugiausi, kai mokiniai iš užsiėmimo išeidavo
geros nuotaikos, atradę savyje kažką naujo. Per
scenografiją jie sugebėjo pažinti save ir savo klasės draugus. Atmosfera buvo jauki, kūrybinga,
skatinanti kurti, išbandyti technikas, ieškoti naujų sprendimų, būtent tokia, kokios ir tikėjomės.
Darbas muziejuje tikrai buvo nepaprasta patirtis,
kuria didžiuojuosi ir dažnai prisimenu. Gaila, kad
šis projektas buvo laikinas.“			
III – „Lietuvos teatro, muzikos ir kino eksponatai – tautinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymo šaltinis“. Panaudojant LTMK muziejaus
eksponatus buvo sukurtos aštuonios edukacinės teminės paskaitos, parengtos ir pritaikytos
bendrojo ugdymo mokyklų programoms papildyti. Kiekviena mokinių grupė turėjo galimybę
pasirinkti dvi temines paskaitas.

79

Paskaitos „Istorinė tematika lietuvių dramaturgijoje ir teatre“ metu buvo pasakojama
apie istorinių siužetų inscenizacijas Lietuvoje,
dramaturgijos ir istorijos kelių susipynimą ir dėl
šios sintezės iškylančias problemas.
Paskaita „Lietuvių tautinis išsivaduojamasis
judėjimas ir „Lietuviški vakarai“. Nedideli
tautiečių susibūrimai, kurių metu buvo vaidinama, dainuojama ir bendraujama lietuviškai,
spaudos draudimo metais buvo didžiulis žygdarbis ir tapo viena veiksmingiausių kovos už
lietuvių tautos laisvę, lietuvišką žodį, Lietuvos
valstybės išlikimą priemonių ir ginklų.

Užsiėmimas
„Iš lietuvių folkloro
lobyno“. Dalyvės
matuojasi nuometus.
Daivos Krutulienės nuotr.

Paskaita „Lietuviška kino kronika – istorijos
šaltinis“ buvo skirta 6–12 klasių mokiniams,
tačiau tinka kiekvienam Lietuvos istorija besidominčiam muziejaus lankytojui.
Paskaita apie svarbius tarpukario politikus, įvykius, socialinius ir kultūros reiškinius „Istoriniai
įvykiai lietuviškuose vaidybiniuose filmuose“
atitinka 10–11 klasių istorijos pamokose gvildenamus skaudžius istorinius įvykius, kurie atspindėti lietuviškame vaidybiniame kine. Buvo
rodomi fragmentai iš garsių Lietuvos režisierių
sukurtų filmų. Iliustracijos buvo geras pretekstas pakalbėti apie Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno legendinį skrydį per Atlanto vandenyną
ir jų tragišką žūtį, aptarti rezistencines pokario
metų kovas.
Paskaita „Lietuvių folkloras ir legendos
animacijoje“ skirta 6–9 klasių mokiniams.
Paskaitos metu demonstruojamuose animaciniuose filmuose atsispindėjo Velykų, Joninių
švenčių papročiai ir legendos, pasakojančios
apie Neringos ir Vilniaus įkūrimą.
Paskaita „Svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai
lietuvių kompozitorių operose „Gražina“,
„Mažvydas“, „Dalia“, „Pilėnai“ buvo siekiama
sudominti 8–12 klasių mokinius ne tik Lietuvos istorija, bet ir galimybėmis ją perteikti per
meno kūrinius ir muziką.

Paskaita „Folkloras XX a. lietuvių kompozitorių baletuose „Eglė žalčių karalienė“ ir „Paskutinės pagonių apeigos“. Viena iš labiausiai
estetiškų šokio formų yra baletas, o labiausiai
emocingų – nacionaliniai šokiai, ne kažkada
specialiai sukurti didžiajai scenai, bet kilę iš
giluminių žmogaus impulsų ir perduodami iš
kartos į kartą. Ši paskaita apie dviejų žymių
Lietuvos kompozitorių baletus, kurių tematika
labai susijusi su lietuviška tautine kultūra.
Paskaitoje „Lietuvių folkloro teatras“ buvo
pristatyta Dalios ir Povilo Mataičių įkurto Lietuvos folkloro teatro istorija ir reikšmė lietuvių
kultūrai.
Projekte dalyvavo Riešės, Vievio ir Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijų 6–11 klasių mokiniai.
Folkloro užsiėmimų važiavome vesti į rajonų
mokyklas, kitiems moduliams mokinius atsiveždavome į muziejų. Po užsiėmimų visiems
mokiniams buvo įteikti dalyvių pažymėjimai.
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalbos mokytoja
Violeta Urbonavičienė:
„Dvejų metų bendra Lietuvos teatro, muzikos
ir kino muziejaus bei Vilniaus Salomėjos Nėries
gimnazijos programa parodė, kokios didelės
įtakos ugdymo procesui turėjo šis bendradarbiavimas. Užsiėmimai vykdavo per lietuvių kalbos,
muzikos, dailės pamokas. Jeigu tema buvo, pvz.,
„Sutartinės“, tai per 2 val. bendravimą mokiniai
ne tik sužinojo apie sutartinių unikalumą muzikiniu požiūriu, išgirdo autentiškai atliekamus
kūrinius, bet ir patys dainavo sutartines.
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dalykus, bet ir sužadino norą aplankyti kitus
muziejus.“

Paskaita „Lietuvių
folkloras ir legendos
animacijoje“. Kadras iš
animacinio filmuko.

Riešės gimnazijos Pagrindinį ir pradinį ugdymą
organizuojančio skyriaus vedėja Agnė Pujanauskienė:

LTMKM archyvo nuotr.

Per lietuvių kalbos pamokas nereikėjo atskirai
aiškinti nei apie šį unikalų žanrą, nei sausai dėstyti sutartinių tematikos, istorijos. Bet svarbiausia – labai jautriai buvo prisiliesta prie lietuvių
tautos muzikinio lobyno. Nagrinėdami tarmes,
mokiniai turėjo progos ne tik išgirsti įvairių tarmių, stebėti Lietuvos regionų šventinius pasirodymus, bet ir patys bandė kalbėti tarmiškai. Tai
klasėje daugeliui sukeltų juoką, o muziejuje buvo
labai natūralu ir suprantama. Tautinių drabužių
pristatymas, nuometo rišimas neretam mokiniui
buvo visiškai nauja patirtis, padėjusi kurti savarankišką ir pagarbų santykį su gimtosios kalbos ir
tautos kultūros tradicija.
Lietuvių kino kronikos ir gausi filmuota iliustracinė medžiaga apie istorinius įvykius netradiciškai
padėjo mokiniams pažinti Lietuvos valstybės
istorinę raidą, o svarbiuose tautai įvykiuose
įprasminti meniniai personažai – sieti istorijos
faktus į prasminę visumą.
„Būk scenografu“ suteikė galimybę vaikams
pasijusti tikrais teatro kūrėjais, žadino vaizduotę,
išradingumą, kūrybingumą. Vėliau apklausus
mokinius, paaiškėjo, kad po tokios pamokos daugelis skubėjo į spektaklį, kad įvertintų tikrų teatro
kūrėjų darbus. Mums pasisekė, kad muziejus ir
gimnazija visai šalia, todėl derinti tvarkaraščius
buvo paprasta: kelionei nesugaišome nė minutės
pamokos laiko, nes atvykdavome pertraukos
metu.
Administracija kartu su mokytojais džiaugėsi
galimybe kūrybiškai išnaudoti šalia esančią
kultūrinę erdvę.
Pasibaigus projektui, mokiniai klausinėjo, ar
turės galimybę dalyvauti programoje ateityje,
nes, anot jų, taip buvo galima ne tik daugiau ir
įdomiau nei pamokoje sužinoti apie kai kuriuos

„Norime pasidžiaugti ir padėkoti už suteiktą
galimybę dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis“
programos „Laisvė kurti ir pažinti“ įgyvendinime,
taip pat dėkojame už organizavimą bei projekto vykdymą; projekto organizatoriai iš anksto
informuodavo ir pagal galimybę derindavo su
mokyklos administracija (mokytojais) planuojamas veiklas, tikslindavosi ir pagal galimybę
derindavosi dėl kiekvienos projekte dalyvaujančios klasės edukacinių programų „Laisvė kurti ir
pažinti“, edukacinių išvykų ar paskaitų grafikų.
Pagal poreikį mokytojams buvo organizuoti
susitikimai su muziejaus specialistais, teiktos
konsultacijos. Mokiniams buvo organizuoti ne
mažiau kaip 3 nemokami atvežimai į muziejų,
pagal iš anksto suderintą grafiką.
Visi užsiėmimai, visos paskaitos buvo kupinos
aktualios vaizdinės ir metodinės medžiagos.
Užsiėmimų metu mokiniai turėjo galimybę
išbandyti naginių, klumpių patogumą, sužinoti ir
pamatyti tautinių drabužių dėvėjimo subtilybes,
pažinti animacijos istoriją, patys kurti ir atrasti...
Labai svarbu, kad veiklose mokiniai pagilino
žinias, kurias gali integruoti ir pritaikyti lietuvių
kalbos ir literatūros pamokose, istorijoje, dailėje,
technologijose, pilietiškumo ugdymo ir kitose
pamokose.
Mokiniai taip pat džiaugėsi, kad paskutinio užsi
ėmimo metu ne tik turėjo atlikti testą, bet ir atlikę buvo asmeniškai įvertinti. Už sukauptas žinias
ir šaunų dalyvavimą programose gavo vardinius
pažymėjimus už 8 akademinių valandų trukmės
dalyvavimą edukacinėse programose.“

81

Eglė Rankauskienė

Pažintis su lietuvių literatūros lobynu

Maironio lietuvių literatūros muziejus kartu su
kitais 16 Lietuvos muziejų dalyvavo projekte
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“.

5–8 klasių mokiniai pakviesti į 6 užsiėmimus:
„Daiktai pasakoja...“, „Žinių mūšis“ (intelektualus komandinis žaidimas Maironio namuose),
„Pažintis su Juozo Grušo muziejumi“, spektaklio „Eglė žalčių karalienė“ repeticija, „Pažintis su Juozo Tumo-Vaižganto muziejumi“,
„Muziejus – mokykla – moksleivis“. Trys M...
„Praverkim pasakos duris“ (Birutės Mar knygos
Intriguoja, tiesa? Tarsi nuotykių ieškotojai, moks„Princesių sala“ inscenizavimas).
leiviai leidosi į lobio paieškas. Paties gražiausio,
neįprasčiausio ir vertingiausio... Iš tiesų juk nėra 9–12 klasių mokiniams parengti 7 edukaciniai
nieko vertingesnio už pažinimą, meilę kalbai,
užsiėmimai: „Maironio pėdsakais po Kauno
literatūrai, knygai.
senamiestį“, „Eglė žalčių karalienė”, „Spektaklio repeticija“, „Neužmirštamas VaižganMaironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo
tas“, „Kurk kartu su Baliu Sruoga“, „Štuthofo
padalinių: Salomėjos Nėries memorialinio mukoncentracijos stovykla Balio Sruogos „Dievų
ziejaus, Vaikų literatūros muziejaus, Juozo Grušo
miške“, „Nuo Barboros Radvilaitės iki džiazo“,
memorialinio muziejaus, Juozo Tumo-Vaižganto
„Juozas Grušas – žurnalistas“.
memorialinio buto-muziejaus, Balio ir Vandos
Sruogų namų-muziejaus darbuotojai Ina Aleksai- Rengdami edukacinę programą, muziejinintienė, Birutė Glaznerienė, Inga Kreivėnaitė, Nikai susipažino su mokyklų bendrojo ugdymo
jolė Majerienė, Jolanta Mickienė, Alfas Pakėnas, programomis, konsultavosi su lietuvių kalbos
Eglė Rankauskienė, Daiva Šarkanauskaitė paren- ir pradinių klasių mokytojais, aptarė ugdymo
gė edukacinę programą „Pažintis su lietuvių
programų reikalavimus. Mokytojai geranorišliteratūros lobynu“, kurią sudaro trys užsiėmimų kai įsitraukė į projektą.
ciklai, skirti pradinukams, jaunesnių ir vyresnių
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo viduklasių moksleiviams.
rinės mokyklos mokytojos Daivos Švedienės
1–4 klasių mokiniams buvo parengti 9 edukacinuomone, „švietimas ir kultūra, šiuo atveju, jai
niai užsiėmimai: „Pirmasis apsilankymas Mairo- atstovaujantys muziejai, yra to paties „liznio namuose“, „Salomėja Nėris. Kūrinių vaikams do“ paukščiai. Jie yra lygiaverčiai pažinimo,
personažai“, „Balio Sruogos poemos „Giesmė
žmogaus formavimo, jo gebėjimų turtinimo
apie Gediminą“ iliustracijų kūrimas“, „Daiktai
proceso veikėjai. Žinios švietimo procesui
pasakoja...“, „Karalius pamiršo raidyną“, „Mano
semiamos iš kultūrinės žmonijos praeities, kuri
metai“, „Ydų šalies paslaptys“, „Išminties skrynią daiktų pavidalu yra sukaupta muziejų rinkipravėrus“, „Vieną kartą gyveno...“ (pasakos
niuose. Šiandienos muziejus puikiai įsilieja į
kūrimas naudojant pasakų kortas).
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Edukacinė pamoka Salomėjos Nėries muziejuje.
Astos Vileniškytės nuotr.

formaliojo ugdymo programas, nors ir nepretenduoja tapti fundamentaliu žinių perteikėju“.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo
padalinių darbuotojų parengti edukaciniai
užsiėmimai susideda iš dviejų dalių – teorinės ir
praktinės. Teorinėje dalyje moksleiviai autentiškoje aplinkoje supažindinti su rašytojų Jono
Mačiulio-Maironio, Salomėjos Nėries, Juozo
Tumo-Vaižganto, Balio Sruogos, Juozo Grušo ir
vaikų literatūros kūrėjų gyvenimo faktais, kūryba, asmenybėmis, autentiška aplinka, kurioje
jie gyveno ir kūrė. Memorialiniuose kambariuose, literatūros ekspozicijose projekto
dalyviai turėjo galimybę pamatyti muziejuose
saugomas vertybes: fotografijas, rankraščius,
knygas, memorialinius daiktus. Parengtoje
ekskursijoje „Maironio pėdsakais po Kauno
senamiestį“ moksleiviai pamatė vietas, kuriose
lankėsi Maironis, susipažino su XIX–XX a. pradžios kultūra, pastatų architektūra, istorija.
Praktinėje dalyje buvo parengtos ir pateiktos
įvairios užduotys. Individualių užduočių metu
moksleiviai pildė pratybų sąsiuvinius, dalyvavo
klausimų ir atsakymų viktorinose, sprendė kryžiažodžius, šifrogramas, rinko dėliones pagal
lietuvių literatūros tematiką. Grupinėse užduotyse susipažino su įvairių autorių kūriniais,
vaidino, persirengę profesionalių dailininkų
pagal rašytojų kūrinius sukurtais personažų
kostiumais, šešėlių teatre kūrė savo pasaką.
Kūrybinėse dirbtuvėse, perskaitę kūrinių ištraukas, jas iliustravo, įvairiomis technikomis kūrė
pasirinktą veikėją.

Edukacinių užsiėmimų tikslas – supažindinti su
Jono Mačiulio-Maironio, Juozo Tumo-Vaižganto, Balio Sruogos, Juozo Grušo, Salomėjos Nėries gyvenimu ir kūryba, ugdyti dalyvių saviraišką, viešąją kalbą, retoriką, diskutuojant mokyti
logiškai argumentuoti mintis, laikytis pokalbio
etikos ir etiketo, taip pat per literatūros kūrinį
atskleisti vaikų kūrybingumą, skatinantį savęs
pažinimą. Edukacinėse programose naudoti
pasakojimo, pokalbio, diskusijos, skaitymo,
vaidinimo, demonstravimo, žinių įtvirtinimo
žaidžiant, savarankiško darbo metodai.
Programos „Pažintis su lietuvių literatūros
lobynu“ edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo
635 moksleiviai iš Kauno Palemono vidurinės
mokyklos, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos, Kauno „Santaros“
gimnazijos, Kauno Žaliakalnio progimnazijos,
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos, Kauno
„Paparčio“ pradinės mokyklos, Kauno Vinco
Bacevičiaus pradinės mokyklos, Molėtų rajono
Balninkų pagrindinės mokyklos, Kauno V. Kuprevičiaus vidurinės mokyklos, Kauno Jėzuitų
gimnazijos.
Įgyvendinę projektą, galime teigti, kad muziejus – puiki vieta mokytis kitaip. Edukaciniai
užsiėmimai, vykę netradicinėje aplinkoje –
muziejuje, papildė bendrojo ugdymo mokyklų
pamokas, suteikė naujų žinių apie lietuvių
rašytojus, literatūrą, istoriją, meną, praplėtė
mokykloje dėstomas temas, ugdė kūrybiškumą, meninę saviraišką, formavo vertybines
nuostatas. Atlikdami užduotis, moksleiviai
buvo skatinami įsiminti pateiktą medžiagą, įsidėmėti matytus eksponatus, diskutuoti, veikti
individualiai ir grupėmis. Dirbdami grupėmis,
jie mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.
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Programos edukaciniams užsiėmimams muziejininkai parengė pratybų sąsiuvinį „Pirmasis
apsilankymas Maironio namuose“, dėliones
su S. Nėries kūrinių vaikams personažais,
klausimynus, padalomąją ir vaizdo medžiagą,
dailininkai spektaklio „S. Nėries „Eglė žalčių karalienė“ repeticijai ir „Praverkim pasakos duris“
(B. Mar pasakos „Princesių sala“ inscenizavimui) sukūrė ir pasiuvo drabužius.
Muziejininkai pasiekė projekte „Muziejus –
mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“ keltus tikslus. Tai liudija mokytojų ir
mokinių, kurie dalyvavo projekto veiklose,
išsakytos mintys.
Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokytoja
metodininkė Audronė Misiukonienė:
„Edukacinėse programose mokiniai buvo
įtraukiami į įvairiapusišką veiklą, kurios tikslas – lavinti vaizduotę, nestereotipinį mąstymą,
pastabumą, kūrybingumą, saviraišką. Vaikai įgijo
naujų žinių, kurias vėliau panaudojo ugdymo
procese (lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo,
etikos, dailės ir technologijų pamokose). Lavino
kūrybinį mąstymą. Buvo skatinami ieškoti, smalsauti, tyrinėti, laisvai ir nestereotipiškai reikšti
mintis, lavinti vaizduotę.“

Kauno Palemono gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė Asta Valentienė:
„Muziejininkų parengta edukacinė programa
„Pažintis su lietuvių literatūros lobynu“ mokinius
tikrai suintrigavo, nes lietuvių kalbos pamokos
vyko ne klasėse, o muziejuose, kur galima ne tik
klausyti muziejininko-edukatoriaus pasakojimo, bet ir pamatyti daug originalių eksponatų,
patiems „blaškytis“ po rašytojų kambarius ir rasti
atsakymus į viktorinos ar konkurso klausimus.
Be to, visi užsiėmimuose dalyvavę mokiniai gavo
pažymėjimus, mokiniams tai buvo labai svarbu.“
Balninkų pagrindinės mokyklos (Molėtų r.)
lietuvių kalbos mokytoja Irma Balčiūnienė
ir mokiniai po apsilankymo Maironio lietuvių
literatūros muziejaus bei padalinių edukacinėje
programoje „Pažintis su lietuvių literatūros
lobynu“ mokyklos internetinėje svetainėje
pasidalino mintimis apie projektą:
„Didžiulį įspūdį paliko Maironio gyvenamoji
aplinka, Juozo Tumo-Vaižganto asmenybė,
Balio Sruogos gyvenimas, Juozo Grušo namai,
asmenybė ir kūryba, Salomėjos Nėries namų
ekspozicija prie Lakštingalų slėnio. Smagu buvo
dalyvauti išmoningai parengtose edukacinėse
programose „Žinių mūšis“, „Daiktai pasakoja“,
„Pažintis su Juozo Tumo-Vaižganto muziejumi“,
„Nuo Barboros Radvilaitės iki džiazo“, kurios ne

Edukacinė pamoka
„Pirmasis apsilankymas
Maironio namuose“.

Edukacinė pamoka „Praverkim
pasakos duris“. Birutės Mar knygos
„Princesių sala“ inscenizavimas.

Zenono Baltrušio nuotr.

Zenono Baltrušio nuotr.
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tik papildė žinias, bet ir skatino kūrybingumą.
O svarbiausia – čia, muziejuose, pildėsi svajonės:
patys pabuvojome pasakų herojais. Kaip tikri
aktoriai, rengėmės, puošėmės veikėjų rūbais, improvizavome... Vaikų literatūros muziejuje vaidinome giliaprasmę Birutės Mar pasaką „Princesių
sala“, S. Nėries muziejuje dalyvavome pasakos
„Eglė žalčių karalienė“ repeticijoje. Edukaciniame
projekte „Pažintis su literatūros lobynu“ sužinota
ir pamatyta tikrai daug. Darbščių muziejininkų
surankiota medžiaga apie didžiuosius lietuvių
literatūros kūrėjus – neįkainojamas dvasinis turtas, išsaugota kasdienė aplinka, kurioje gyveno
ir kūrė rašytojai, – tai medžiaga apmąstymams,
nauja patirtis ir kūrybinio įkvėpimo šaltinis.“
Balninkų pagrindinės mokyklos moksleivių
įspūdžiai:
„Labai patiko, norėčiau dar kartą sugrįžti.“
(Dominyka, 9 kl.), „Manau, kad dar ilgai
prisiminsiu šias pamokas muziejuose ir tikiuosi,
kad tokių bus daugiau.“ (Austėja, 6 kl.),
„Nors grįžome šiek tiek pavargę, bet buvo verta!
Visiems labai patiko! Smagu mokytis muziejuje.
Jeigu būtų galimybė, dar kartą tikrai važiuočiau.“
(Giedrė, 5 kl.), „Muziejai man patiko. Kiekviename muziejuje mes papildėme savo žinių skrynią.“
(Lina, 9 kl.).
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos 5 a klasės mokinė Nida Vitkevičiūtė:
„Sužinojome daug naujo, be to, buvo labai
įdomu. Gera mokytis ne klasėje, bet muziejuje,
kur sukaupta daug eksponatų, o muziejininkės
taip pat labai daug žino ir moka. Dalyvauti
projekte buvo ne tik smagu, bet ir naudinga. Ką
išmokome, pritaikėme pamokose, be to, tai labai
pasitarnavo dalyvaujant 4 klasės olimpiadose.“
Buvusi Palemono vidurinės mokyklos moksleivė, šiuo metu VDU 2 kurso studentė Viktorija
Valentaitė:
„Kai mokiausi dvyliktoje klasėje, lietuvių kalbos
mokytoja pasiūlė dalyvauti programoje „Pažintis
su lietuvių literatūros lobynu“. Visada patiko
rašytojų memorialiniai muziejai, juose būdama
jausdavausi taip, tarsi persikelčiau laiku atgal,
būčiau ne čia ir dabar, bet ten ir tada. Nenuobodu būdavo tame pačiame muziejuje apsilankyti ir
keletą kartų, tad, nors į programą buvo įtraukti ir

muziejai, kuriuose jau esu lankiusis, su malonumu sutikau dalyvauti ir išgirsti jau girdėtas, bet
vis tiek įdomias istorijas, taip pat pasiklausyti ir
naujų, sužinoti kažką, ko dar nežinojau.
Visada traukė ne tik pats muziejus, jo aplinka,
bet ir istorija bei kūryba žmogaus, kuris tą namą
savo rankomis ir meile pavertė namais. Buvo
įdomu klausyti muziejininkių pasakojamų apie
rašytojų gyvenimo faktus, asmenybes, kūrybą.
Projekto metu susipažinau su naujomis muziejuose vykdomomis edukacinėmis programomis,
kurios ne tik kad nenuvylė, bet ir suteikė daug
įspūdžių ir žinių. S. Nėries muziejuje vaidinome
„Eglę žalčių karalienę“. Smagu, kai kūrinį gali ne
tik perskaityti, bet ir savotiškai prie jo prisiliesti.
Tokia programa yra labai naudinga: padeda
geriau suvokti kūrinį, tampa daug lengviau
prisiminti tam tikras kūrinio detales ir galbūt
panaudoti rašinyje. Nors praėjo jau dveji metai,
vis dar atsimenu kūrinio ištraukas, Eglės, kurią
vaidinau, žodžius.“
Projekto edukaciniai užsiėmimai vykdavo
pamokų metu. Derinant tvarkaraščius muziejininkams sunkumų nekilo. Vienos mokyklos
užsiėmimų laiką planuodavo prieš mėnesį, kitos visą mokymų grafiką sudarė iš karto. Kauno
Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės
Virginijos Ručienės nuomonei, tikiuosi, pritartų
ir kiti pedagogai, dalyvavę projekte: „Nebuvo
sunku suderinti apsilankymus muziejuje su pamokomis, nes pamokų tvarkaraštis yra judrus.“
Muziejuose taip pat gali vykti pamokos. Kitose
erdvėse jos gali būti įdomesnės, vaizdingesnės,
mokiniams geriau įsimintinos. Moksleivių nuomone, ką jie sužinojo Maironio ir kitų rašytojų
memorialiniuose muziejuose, įsiminė daug
giliau ir išliks ilgiau, nei viso to būtų mokęsi
klasėje. Projekte dalyvavę mokytojai sako, kad
edukaciniai užsiėmimai muziejuose vaikams
buvo tarsi mažos šventės, kurių jie labai laukdavo.
Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis“
baigėsi, bet jo dalyviai tikisi ir laukia panašių
veiklų. Dirbdami drauge, mes tikrai galime
kiekvienam mokiniui parodyti kelią į literatūros
lobyną.
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Deimantė Aidukaitė

Archeologo laboratorija: nuo objekto iki idėjos

Žiedmarškių gamyba.
Vilmanto Dunderio nuotr.

Alytaus kraštotyros muziejus, kartu su didžiaisiais Lietuvos muziejais, dalyvaudamas projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis part
nerystės tinklas“ sukūrė ir įgyvendino edukacinę programą „Archeologo laboratorija“, kurią
sudarė trys edukacinės pamokos: „Kasinėjimai
ir tyrinėjimai“, „Rekonstrukcija“ ir „Išvyka“. Muziejininkai siekė suteikti moksleiviui galimybę
per įvairius veiklos būdus ir patyrimus, kuriuose
jis gali panaudoti savo žinias, susieti objektus
ir idėjas, sudominti reta archeologo profesija ir
supažindinti su šio darbo specifika, per daiktus
ir amato atlikimą supažindinti su senovės gyvenimo būdu ir kasdienybe.
Edukacinis užsiėmimas „Kasinėjimai ir tyrinėjimai“, trukęs 2 akademines valandas, vyko
tam pritaikytoje archeologinėje ekspozicijoje.
„Atidengdami“ kultūrinius sluoksnius, moksleiviai tarsi keliavo laiko ratu, susipažindami
ir tyrinėdami lipdytinės ir žiestinės keramikos
raidą, numizmatikos radinius ir jų istoriją, įvertino titnago pritaikymo galimybes. Sėdę prie
mikroskopo, moksleiviai vertino senuosiuose
sluoksniuose rasto daikto ypatybes, tyrinėjo
įvairius archeologinius radinius, mokėsi daryti
išvadas. Mikroskopu tyrinėtos keramikos
šukės. Informacijos pateikimo forma skatintas
mokinių loginis, kritiškas mąstymas. Darbu
su muziejaus eksponatais ugdyti gebėjimai
atpažinti medžiagas, radinius. Edukacinės programos pabaigoje pristatyti tyrimo rezultatai ir
išvados, užduoti klausimai, vyko diskusija.

Antroji edukacinės programos „Archeologo
laboratorija“ dalis – daikto rekonstrukcija. Šis
edukacinis užsiėmimas truko 4 akademines
valandas. Jame vyko senojo apavo – naginių
– raukimas, žiedmarškių gamyba ir drabužio
detalės – vytinių juostų – vijimas. Rekonstravimas – ne tik paties daikto, bet ir amato subtilybių nagrinėjimas, gyvenimo būdo ir kasdienybės supažindinimas per daiktus. Ši programos
dalis buvo sudaryta iš dviejų dalių – naginių
raukimo ir pasirinktinai juostų vijimo arba
žiedmarškių gamybos. Edukacinio užsiėmimo
metu pateikta medžiaga buvo naudinga informacija mokantis istorijos dalyko mokykloje.
Mokiniai ne tik įgijo žinių, tačiau ir patys dalyvavo gamybos procese. Pirmoji dalis – interaktyvi paskaita, kurios metu, naudojant vaizdines
priemones, perteikta informacija dalyviams.
Antrojoje dalyje mokiniai mokėsi raukti nagines, gaminti žiedmarškius, vyti juostas.
Edukacinis užsiėmimas „Išvyka“ trukdavo 2
akademines valandas. Siekiant sudominti reta
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Juostų vijimas.
Vilmanto Dunderio nuotr.

archeologo profesija, buvo organizuojamos
išvykos į gamtą – ieškota titnago, piniginių
„lobių“, keramikos šukių. Išvykų metu „lobių“
paieškoms buvo panaudotas metalo ieškiklis.
Šios ekskursijos, priderintos prie edukacinių
užsiėmimų, buvo ir sudėtinė užsiėmimo dalis,
ir savarankiška pamoka.
Muziejaus vykdyta edukacinė programa „Archeologo laboratorija“ buvo palankiai įvertinta
tiek dalyvavusių pedagogų, tiek moksleivių.
Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja Danutė Venclovaitienė:
„Edukacinės programos, skirtos mokiniams,
buvo vertingos. Vaikai ne tik susipažino su juostų
pynimu, žiedmarškinių ir naginių darymu, bet ir
patys pabandė užsiimti šiais amatais. Mokiniams
praktinė veikla muziejuje daug labiau patiko
nei klausytis paskaitų. Be šių buitinių amatų,
mokiniai išbandė ir archeologo darbą. Rausėsi
smėlyje taip, kad net dulkėjo visas muziejus. Įgytas mokslines žinias galėjo pasitikrinti atlikdami
kompiuterinius testus. Gaila, kad praktinė ir
pažintinė veikla baigėsi.“

Vidzgirio pagrindinės mokyklos technologijų
mokytoja Danutė Račkauskienė:
„Projektas šeštokams buvo naudingas ir įdomus,
nes mokiniai daug sužinojo apie Alytų, istorinius
tyrinėjimus, senuosius amatus.“
Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arūnas
Svinkūnas:
„Darbas su muziejaus eksponatais ugdė gebėjimus atpažinti medžiagas, radinius. Įgytos žinios
– tai naudinga informacija, padedanti mokykloje
mokytis istorijos. Šis projektas sužadino domėjimąsi savo krašto praeitimi, kadangi mokiniai
buvo ne pasyvūs klausytojai, o aktyvūs proceso
dalyviai. Norėtųsi daugiau tokių projektų.“
Kumečių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos
mokytoja Jurgita Andriuškevičienė:
„Muziejininkas Vilmantas Dunderis įdomiai
pasakojo apie seniausią žmonijos praeitį, rodė
tai bylojančius eksponatus. „Atidengdamas“
kultūrinius sluoksnius, kvietė keliauti laiko ratu,
tyrinėti radinius ir jų istoriją. Mokiniai pasijuto tikrais archeologais – patys kasinėjo, ieškojo lobio,
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mokėsi atpažinti radinius. Supratau, kad išvyka
mokiniams buvo naudinga, nes kai kurie panoro
tapti archeologais.“
„Saulės“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos
mokytoja:
„Edukacinės pamokos buvo įdomios ir prasmingos. Mums, mokiniams ir mokytojams, buvo gera
sugrįžti čia, kur prasideda mūsų, jotvingių, krašto
istorija, kur ugdomas kiekvieno piliečio domėjimasis tauria ir garbinga krašto praeitimi.“
Alytaus Putinų gimnazijos moksleivė Paulina
Bajoraitė:
„Archeologo laboratorijoje“ gavome linksmas
ir įdomias užduotis, skirtas 11–12 klasių mokiniams, tyrinėtojams. Užduotims atlikti mums
buvo reikalinga 12 tūkstančių metų Dzūkijos
istorija. Atsakymų ieškojome unikalioje muziejaus ekspozicijoje. Užduotys reikalavo ypatingo
dėmesio, susitelkimo, daug informacijos, prireikė
ir skaičiavimo įgūdžių. Žinias pritaikėme interaktyviame žaidime. Visi dirbo noriai, susikaupimą
pertraukdavo tik pajuokavimai apie įdomias
ir linksmai skambančias tų laikų profesijas,
pavyzdžiui, šikšnius-odininkas. Visi susitikimai su
muziejininkais patiko, suartino gimnazistus, dalyvavusius projekte, paskatino bendradarbiauti.
Norime pasiūlyti projektą „Archeologo laboratorija“ visiems, kuriems patinka istorija, tyrinėjimai
ir kūrybiškas darbas.“
Druskininkų „Saulės” pagrindinės mokyklos
moksleiviai:
Lukas Paškevičius:
„Man patiko viskas! Smagu buvo lankstyti žied
marškių dalį, sužinojau, kad žiedmarškiai labai
sunkūs, laikiau rankoje ginklus. Smagu buvo
pasijusti kariu ir kalviu!“
Kamilė Ulenskaitė:
„Šiame muziejuje man patiko vyti juostas, patiko
interaktyvi muziejaus aplinka, šiuolaikiškai
įrengtos muziejaus ekspozicijos, dar draugiški
edukatoriai. Buvo įdomu žiūrėti, kaip sekasi
kitoms mergaitėms, taip pat turėjau progą joms
padėti.“

Rokas Diškevičius:
„Užsidėjęs karo laikų šarvus, pasijutau tikru
kariu! Taip pat smagu buvo gaminti žiedmarškius. Be to, mačiau tokių senovinių daiktų, kurių
niekada anksčiau neteko regėti...“
Kamilė Jurgionytė:
„Įdomu buvo vyti juostas. O ir pačios muziejaus
aplinkos vaizdas labai patrauklus. Ypač sudomino jotvingių krašto vietovardžių ekspozicija ant
didelių stiklinių durų – ieškojome Druskininkų
miesto vardo, deja, neradome! Taip pat pasibaigus ekskursijai aš, mergaitė, buvau aprengta
kario žiedmarškiais!“
Alytaus kraštotyros muziejaus vykdyti edukaciniai užsiėmimai praplėtė mokykloje įgytas
istorijos žinias, supažindino su pagalbiniais istorijos mokslais (pvz., numizmatika), skirtingomis keramikos rūšimis, gamybos technikomis
ir senaisiais amatais – naginių raukimu, juostų
vijimu, žiedmarškių gamyba. Moksleiviai įgijo
gebėjimų tyrinėti eksponatus. Išvykoje į gamtą
susipažino su archeologo profesijos ypatumais.

Archeologiniai „kasinėjimai“.
Vilmanto Dunderio nuotr.
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Audronė Pečiulytė

Nevėžio slėnio paslaptys, arba
Pažinkime krašto istoriją kartu

Sukūrėme dviejų dalių edukacinę programą:
užsiėmimas Kėdainių krašto muziejuje ir mokomoji pažintinė ekskursija po Kėdainių kraštą.
I dalyje „Kėdainiai – M. Daukšos ir Č. Milošo
žemė“ mokiniai skaitė M. Daukšos ir Renesanso laikotarpio Lietuvos poetų kūrybą, ištraukas iš M. Katkaus etnografinės apybraižos
„Balanos gadynė“, Č. Milošo autobiografinio
romano „Isos slėnis“ ir J. Paukštelio romano
„Kaimynai“, analizavo minėtų kūrinių motyvais
sukurtų filmų fragmentus; apsirengę istoriniais
kostiumais kūrė inscenizacijas, o kiti mokiniai
dėliojo dėliones. Šio užsiėmimo metu mokiniai
giliau susipažino su minėtų rašytojų kūryba ir
epochomis, kada jie gyveno.
Prie Apytalaukio
dvaro rūmų
aptariama istorizmo
stiliaus architektūra.
Audronės Pečiulytės
nuotr.

Kėdainių krašto muziejaus edukacinės programos „Pažinkime krašto istoriją kartu“ tikslas –
per aktyvią pažintinę veiklą sudominti mokinius ir suteikti jiems gilesnių žinių apie gimtojo
krašto istoriją bei ugdyti pasididžiavimą savo
gimtine. Išsikėlėme tokius uždavinius: susipažinti su žymiausių Kėdainių krašto rašytojų
M. Daukšos, M. Katkaus, Č. Milošo, J. Paukštelio biografijomis ir jų reikšmingiausia kūryba;
inscenizuoti pasirinktų kūrinių ištraukas; įtvirtinti ir apibendrinti gautas žinias apie Kėdainių
krašto istoriją, paveldą, gamtos paminklus,
rašytojus mokomosios pažintinės ekskursijos
„Nevėžio slėnio paslaptys“ metu pildant užduočių sąsiuvinius ir dėliojant dėliones.

Ši programa praplečia ir pagilina 9 klasės temą
„Renesanso epochos idėjos: pirmosios lietuviškos knygos“; 8 klasės temas „Renesanso epocha“, „Reformacija ir kontrreformacija“, „LDK
XVI–XVII a. kultūra ir istorija“ bei 11 klasės
temas apie Renesanso kultūrą LDK, 9 klasės
temą „Lietuvos kaimas XIX a.“ ir 10 klasės temą
„Tarpukario laikų Lietuvos visuomenė“. Mūsų
sukurta edukacinė programa padeda mokytojams vesti pamokas įvairaus amžiaus mokiniams netradicinėse erdvėse, parodyti, kokie
iškilūs įvairių epochų kūrėjai gyveno mūsų krašte. Taip yra parodomas gimtojo krašto žmonių
indėlis į visos Lietuvos kultūrą, ugdomas pasididžiavimas savo krašto žmonėmis. Programa
leidžia į muziejų pritraukti lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojus ir mokinius, kurie
išsamiau susipažįsta su tam tikroje epochoje
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Krekenavos regioninio
parko lankytojų centre
susipažįstama su
Nevėžio slėnio gamtos
ir kultūros paveldo
vertybėmis.
Audronės Pečiulytės nuotr.

gyvenusiu kūrėju, apsirengus istoriniais kostiumais įsijausti į tą epochą. Būtent įsijautimo
efektas yra labai svarbus, nes tik tada mokinys
gali suprasti, kodėl tokie kūriniai buvo kuriami,
kaip gyveno ir kaip mąstė skirtingose epochose
gyvenę žmonės.
Kėdainių Šviesiosios gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojos Zitos Rosteikienės mintys apie
projektą ir mokyklos bei muziejaus bendradarbiavimą:
„Projekte numatytos veiklos buvo labai naudingos dėstant literatūrą ir istoriją. Be to, jos suteikė
mokiniams ir mokytojams galimybę geriau
pažinti krašto istoriją ir kultūrą netradiciniu
būdu ir kitose erdvėse. Puiku tai, kad ekskursijos
buvo papildytos praktine mokinių veikla: tekstų
skaitymu, rašymu, vaidinimu, dėlionėmis ir kt.
Mokymo programoje numatyta 11 klasėje mokytis apie J. Radvaną, 12 klasėje – apie Č. Milošą.
Dalyvavę projekto veiklose mokiniai jau turės
tam tikrų žinių, galės jas gilinti. Taigi dalyvavimas projekto veiklose buvo labai naudingas
dalykiniu, emociniu ir patriotiniu požiūriais –
pažinti savo krašto kultūrą, istoriją – kiekvieno
piliečio pareiga.“

Kėdainių Šviesiosios gimnazijos mokiniai po
projekto dalinosi įspūdžiais.
Tomas Volkevičius: „Tokių pamokų galėtų būti ir
daugiau.“
Akvilė Bobinaitė: „Toks mokymasis smagus ir
įdomus.“
Kamilė Barkauskaitė: „Man patiko, kad sužinojau, kuo turtingas kultūros požiūriu Kėdainių
kraštas.“
Benas Bernadišius, Evelina Bukauskaitė:
„Labai patiko persirengti senoviniais drabužiais
ir skaityti tam tikro laikotarpio tekstus, beje,
nelengva juos skaityti... Per literatūros pamokas
mokomės apie M. Daukšą, bet apie S. Jaugelį-Tegą, J. Paukštelį žinojome labai mažai.“
Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos istorijos
mokytoja Vilma Domkutė:
„Kėdainių krašto muziejaus parengtos edukacinės programos yra istorijos mokymosi proceso
dalis. Jos palengvina, paįvairina istorijos mokymą, skatina domėtis ir geriau pažinti miestą,
kraštą, kuriame gyveni, žmones, kurie gyveno ir
kūrė. 8 klasės istorijos pamokos „LDK daugiatautė ir tolerantiška valstybė“ ir „Reformacija Lietuvoje“ iš klasės suolo persikelia į Kėdainių miesto
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Užsiėmimo „Kėdainiai – M. Daukšos
ir Č. Milošo žemė“ metu rašomi
plunksnomis lietuviški XVII a. žodžiai.
Audronės Pečiulytės nuotr.

gatves ir muziejaus erdves. Muziejui vykdant
tokias edukacines programas, mokymasis tampa
įdomesnis, aktualesnis, susietas su realybe. Atsiranda galimybė istorijos mokytis „gyvai“, atrasti,
pažinti tai, kas tave supa artimoje aplinkoje.
Atsiskleidžia mokinių kūrybiškumas, įtvirtinamos
mokinių žinios ir gebėjimai. Mokyklos administracija pritaria nuostatai ugdymo procesą perkelti
į kitas, netradicines erdves, todėl problemų su
derinant pamokų tvarkaraštį nekilo.“
II dalyje „Nevėžio slėnio paslaptys“ mokiniai
pažintinės mokomosios ekskursijos metu
aplankė Sirutiškio dvaro rūmus ir parką – Č. Milošo senelių gimtinę, Kalnaberžę – P. Stolypino
ir K. Binkio dvarą, Paberžę – 1863 m. sukilimo
muziejų, Šilingų dvarą, Tėvo Stanislovo bažnytinių reikmenų muziejų, Krekenavą – Mergelės
Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią, kurioje kunigavo Maironis, Pašilius – vienintelį Lietuvoje
esantį stumbryną, Šventybrastį – 1863 m. sukilėlių slėnį, Šetenius – Nobelio premijos laureato
Č. Milošo kultūros centrą, Apytalaukį – grafų
Zabielų istorizmo stiliaus dvaro rūmus, Kėdainiuose – minaretą. Ekskursijos metu mokiniai
pildė užduočių sąsiuvinius, kurių užduotys

reikalavo istorijos, literatūros, biologijos žinių.
Taip jie įtvirtino gautas žinias, ugdė praktinius
gebėjimus analizavo ir darė išvadas.
Mokiniai ekskursijos metu turėjo atrasti literatūrinių kūrinių ir istorinių vietovių sąsajas,
buvo diskutuojama, kaip vietos aplinka daro
įtaką rašytojų kūrybai: legendos, pasakojimai, gamta. Tai akivaizdžiausiai atsiskleidžia
Č. Milošo kūryboje, būtent jo romane „Isos
slėnis“. Būtina organizuoti tokią mokomąją
ekskursiją po žymiausias krašto vietas, nes tai
ugdo mokinių pagarbą lokalinei istorijai. Labai
svarbu, kad šioje programoje yra integruojami
keli mokomieji dalykai (istorija, dailė, biologija), kas leidžia išsamiau atskleisti mūsų krašto
specifiką ir patenkina skirtingus interesus
turinčių mokinių žinių poreikius.
Šėtos gimnazijos mokinė Karolina Kužmarskytė:
„Tokios edukacinės programos yra labai geros.
Jos praplečia akiratį, sužinome daug naujų
dalykų apie savo kraštą. Labai gerai yra tai, kad
viską (dvarus, parkus, muziejus) matome realiai,
o ne skaidrėse.“
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Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazistas Regimantas Račas:
„Smagu pajausti, pamatyti, išgirsti pačiam.
Užduoti kilusius klausimus ir tuoj gauti atsakymus. Labai įdomios užduotys, kurias atlikome
su draugais, padėjo dar geriau įsiminti žymias
mūsų krašto asmenybes, jų nuveiktus darbus.
Supratome – mūsų kraštas turtingas ir turime
kuo didžiuotis.“
Dalyvavimas Kėdainių krašto muziejaus edukacinėje programoje „Krašto istoriją pažinkime
kartu“ paskatino Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokytoją Genovaitę Noreikienę ir jos vadovaujamo Jaunųjų kraštotyrininkų būrelio mokinius dar išsamiau susipažinti su
programoje minimomis asmenybėmis, dvarais
ir vietovėmis. Jie Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų kraštotyrinių darbų konkursui
parengė kraštotyrinį darbą, kuriame rašė:
„Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokinių dalyvavimas bendro Kėdainių
krašto muziejaus ir mokyklų projekto „Muziejus –
mokykla – moksleivis“ neformaliojo švietimo
edukacinėje programoje „Pažinkime krašto
istoriją kartu“, kurios tikslas buvo per aktyvią
pažintinę veiklą muziejuje kuo daugiau mokinių
sudominti gimtojo krašto istorija, davė apčiuopiamos naudos mokiniams, pažįstant savo
kraštą.
Kadangi programa integravo kelis mokomuosius
dalykus (istoriją, literatūrą, dailę, biologiją), pratybų sąsiuviniuose pildydami užduotis mokiniai

Praktinių užduočių
atlikimas 1863 m.
sukilimo muziejuje
Paberžėje.
Audronės Pečiulytės nuotr.

panaudojo mokomųjų dalykų žinias. Kėdainių
Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokiniai
surinko medžiagą apie Kėdainių krašto rašytojus: Mikalojų Daukšą, Mikalojų Katkų, Česlovą
Milošą, Juozą Paukštelį, apie Kėdainių krašto
vietoves, aplankytas edukacinės programos
metu, t. y. dvarus, bažnyčias.
I programos dalies „Kėdainiai – M. Daukšos
ir Č. Milošo žemė“ ir II dalies „Nevėžio slėnio
paslaptys“ pristatymui mokyklos bendruomenei
mokiniai paruošė skaidres. Medžiaga naudota
per lietuvių kalbos, istorijos pamokas, Garbės
vakaro metu. Nagrinėdami surinktą medžiagą
ir tai, ką pamatė mokomosios išvykos metu,
mokiniai padarė išvadą, kad geriausius laikus
Kėdainių rajono dvarai išgyveno tada, kai juos
valdė garbūs ir ambicingi asmenys, kurie, turėdami ekonominių ir politinių interesų, toleruodami gyventojų nacionalinius jausmus ir religinius
įsitikinimus, kūrė tuometinę kultūrą Kėdainių
krašte.“
Kėdainių Šviesiosios gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja Virga Savickienė:
„Kadangi mokykloje yra numatytos edukacinės dienos, derinti išvykas ir tvarkaraštį buvo
nesudėtinga. Gimnazijos administracija palaikė
projekto vykdymo idėją ir skatino. Mokymo procesui programos labai naudingos, nes mokiniai
plečia savo akiratį ir patiria malonumą bei sėkmę
mokydamiesi. Be to, išvykų metu klasės mokiniai
daug bendravo, bendradarbiavo. Tai tik dar
labiau sutelkė klasės kolektyvą.“
Sukurta ir muziejaus vykdoma edukacinė programa „Pažinkime krašto istoriją kartu“ tapo
labai populiari, į ją renkasi ne tik mokiniai, bet
ir suaugusieji.
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Asta Ražanskienė

Anykščių kultūros ženklai, arba
Mokomės žaisdami

Anykščių muziejuose edukacinės programos
įvairaus amžiaus dalyviams vyksta nuo 1997 m.
Per šį laikotarpį sukaupta didžiulė edukacinių
programų rengimo patirtis leidžia teigti, kad
programos, vykdomos autentiškoje ar artimoje
autentiškai aplinkoje, yra kur kas patrauklesnės
ir įtaigesnės moksleiviams nei pamokos klasėse. Jomis suteikiama ne vien informacija, bet
pirmiausia iliustruojamas istorinis ir kultūrinis
vyksmas, padedama pažinti kultūros ženklų
pasaulį. Tokiose programose būtinas teorinės
veiklos derinimas su praktine, leidžiančia prisiliesti prie eksponatų, informaciją priimti visais
pojūčiais ir taip patirti pažinimo bei kūrybos
džiaugsmą.
Projektui buvo teikiama integruota literatūros edukacinė programa „Anykščių kultūros
ženklai“, derinant ją prie mokomosiose programose suformuluotų reikalavimų, siūlant ją
mokytojams kaip neformalaus ugdymo dalyką,
skirtą mokinių kompetencijoms ugdyti. Neformaliajame ugdyme paprastai, kaip pagrindinė
priemonė, naudojama tradiciškai vaikams
įdomi veikla. Viena tokių veiklų – žaidimas.
Ši programa, susidedanti iš literatūros bei
krašto istorijos programų A. Baranausko klėtelėje, A. Žukausko-Vienuolio name-muziejuje,
J. Biliūno sodyboje-muziejuje Niūronyse bei
mediniame apžvalgos bokšte prie Šeimyniškėlių piliakalnio, ir buvo rengiama norint per
kūrybiškumą ir žaidimus skatinti suvokti savo
krašto rašytojų kūrybą, akcentuojant svarbius
Anykščių krašto kultūros ženklus, išpopulia-

rintus rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio.
Programa numatyta tęstinė, t. y. mokiniai į ją
kviečiami ir pasibaigus projektui.
Šios programos tikslas – žaidžiant skatinti
domėtis literatūra, pirmiausia savo krašto
rašytojų kūryba. Uždaviniai: tariantis su mokytojais lituanistais, parengti ir išleisti mokymo
priemonių komplektą apie Anykščių krašto
rašytojus, papildantį literatūros pamokas;
populiarinti vykdomą veiklą švietimo įstaigose, respublikinėje žiniasklaidoje, internete.
Siekiant užsibrėžtų tikslų, buvo naudojami tiek
tradiciniai, tiek inovatyvūs kūrybiniai, informaciniai, operaciniai-praktiniai metodai.

Mokymo priemonės
Bendraujant su lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojais, kasmet vis labiau jaučiama, kad
mokiniai mažai skaito knygų, mažai ką žino
apie savo krašto rašytojus klasikus, siaurėja jų
literatūrinio konteksto pažinimas. Šia programa siekiama sudominti Anykščių vaikus savo
krašto rašytojų kūryba, juos tarsi parengiant
skaityti kūrinius. Šiuolaikiniai mokiniai, jau
retai paimantys knygą, paprastai kur kas
lengviau įsitraukia į žaidybinę erdvę, gerai
pažįstamą ir patrauklią. Todėl ir kvietėme į
muziejų pirmiausia žaisti, o bežaidžiant tarsi
savaime ir mokytis – sužinoti naujų faktų apie
anykštėnų rašytojų gyvenimą ir kūrybą, skaityti
jų kūrinius, žvelgti į savo krašto istoriją ne tik
kaip į realius faktus, bet ir kaip į kultūros ženklų

Pažintis su A. Baranausko
klėtelės eksponatais.
A. Baranausko ir A. Vienuolio
memorialinio muziejaus archyvo nuotr.

kontekstą, kūrybiškai transformuotą ir virtusį
rašytojo fantazija.
„Vedlys“ po Anykščių krašto kultūros ženklų
žemėlapį buvo rašytojo A. Vienuolio kultūriniai
interesai. Rašytojas, gyvendamas Anykščiuose,
dažnai su Anykščių mokytojais ir mokiniais
keliaudavo po Anykščių apylinkes, žymiausias
vietas, prisimindavo jų istorijas ir kurdavo naujas. Muziejaus planuojamų mokymo priemonių
rinkinys taip pat padėjo Anykščių mokiniams
„pakeliauti“ po savo kraštą, į jį žvelgiant jau
kitokiu žvilgsniu. Kiekviena klasė buvo pakviesta į 4 tarpusavyje susijusias keliones: į A. Baranausko klėtelę, A. Vienuolio memorialinį
muziejų, J. Biliūno sodybą Niūronyse ir medinį
apžvalgos bokštą ant Šeimyniškėlių piliakalnio.
Ten, kur kviesdavo keliauti ir rašytojas.
Projekto vykdymo metu edukacinėje programoje dalyvavo 530 mokinių, kiekvienas
mokinys programoje dalyvavo 8 valandas (po 2
valandas 4 muziejuose)
Šioms „kelionėms“ buvo įsigytas reikalingas
mokymo priemonių komplektas.

Pratybų sąsiuviniai
Nuotraukomis ir piešiniais iliustruoti pratybų
sąsiuviniai pagal kiekvienos „kelionės“ temą
trumpai supažindino vaikus su rašytojais, jų

kūrybos ištraukomis, gyvenamąja vieta, o
įvairios kūrybinės užduotys smagiai ir patrauk
liai „patikrino“ žinias. Sąsiuviniu buvo patogu
naudotis, kadangi visa medžiaga pateikta
atvertimais: kairiajame puslapyje – teorinė medžiaga, kurią „pasakoja“ rašytojas A. Vienuolis,
o dešiniajame – su ja susijusios įvairaus sudėtingumo užduotys, kad būtų lengviau diferencijuoti darbą. Sąsiuvinyje pateiktos užduotys,
kuriose aprėptos visos kalbinės veiklos rūšys
(skaitymas, rašymas, klausymas ir kalbėjimas),
turtinamas žodynas, prisimenama tai, kas išmokta užsiėmimo metu. Pratybų sąsiuviniuose
buvo pateikti įvairūs kryžiažodžiai, galvosūkiai,
žaidimai, klijuojami lipdukai, modeliukai ir
pan., parinkti taip, kad juos reikėjo atlikti čia
pat, muziejuose, nes autentiška aplinka leido
vaikui lengviau įsivaizduoti rašytoją, jo kūrybinę aplinką, pajusti kūrinių veikėjų elgsenos
priežastis ir emocijas.
Pratybų sąsiuviniai savo užduotimis buvo susieti su kitomis mokymo priemonėmis – stalo
žaidimu ir dėlionėmis.

Didelio formato stalo žaidimas
Šiuolaikinėje pamokoje neužtenka tik dirbti
individualiai, būtina mokėti dirbti komanda,
priimti sprendimus, numatyti kitus veiksmus,
būti išradingam, mokėti bendrauti. To moko

tapti žaidimo veikėjais), tiek jo turinį (žaidime
dalyvavo visa klasė: vieni „vaikščiojo“ tentu, kiti
atliko įvairias užduotis žaidimo kortelėse bei
pratybų sąsiuviniuose; t. y. diferencijuotas darbas grupėse); lengvai perprantamos taisyklės
(galima paaiškinti per 10–15 minučių); žaidimo
trukmė apie valandą, vyresniems – pusantros
valandos; žaidimas įdomus tiek mažesniems,
tiek vyresniems mokiniams; žaisdami vaikai
galėjo ne tik pramogauti, rungtyniauti, bet ir
įgyti naujų žinių.

Dėlionės
Vorutos paslapčių
tyrinėtojai.
A. Baranausko ir A. Vienuolio
memorialinio muziejaus
archyvo nuotr.

vis labiau populiarėjantys stalo žaidimai,
kuriuos galima kūrybiškai naudoti ir literatūros
pamokose. Žaidimai, kaip ir kitos metodinės
priemonės, suteikia galimybę mokytis: įveikti
sunkumus, kurti ir įgyvendinti įvairias strategijas, pralaimėti ir nugalėti, planuoti, lavinti atmintį ir kt., tik su didesniu džiaugsmu ir azartu.
Turbūt nėra veiklos, labiau suvienijančios klasę,
kaip žaidimas, skatinantis kūrybišką požiūrį į
aplinką, sukuriantis bendrystę tarp žmonių.
Muziejininkai sukūrė 3 didelio formato stalo
žaidimus, turinčius kultūrinę vertę ir atspindinčius rašytojo A. Vienuolio maršrutus,
populiarinančius Anykščių kraštą: padedančius
pažinti Šeimyniškėlių piliakalnio archeologinius radinius ir istoriją, skatinančius skaityti,
piešti, giedoti A. Baranausko „Anykščių šilelį“
ar susipažinti su J. Biliūno kūryba. Anykščių
krašto kultūros ženklus padėjo skaityti kortelėse pateiktos įvairios užduotys, kurias reikėjo
atlikti žaidimo metu, ir užduotys pratybų
sąsiuviniuose, raginančios įspėti „paslaptis“, atsakyti į pateikiamus klausimus, rasti paslėptas
staigmenas. Kiekvienoje žaidimo „stotelėje“
vaikų laukė vis nauja įdomi užduotis ar netikėtas atradimas, skatinantys įdėmiau žvelgti į
memorialinių muziejų aplinką, būti smalsiems
ir atidiems, paimti į rankas knygą.
Žaidimo, kaip metodinės priemonės, privalumai: žaidimas originalus – buvo ieškoma
naujų sprendimų tiek kuriant žaidybinę lentą
(planuota ir spauda ant tento, kurį galima
pasitiesti ekspozicijoje ant grindų ir patiems

Atsižvelgiant į tai, kad dabar pirmoji labai populiarių ir mokinių mėgstamų dėlionių paskirtis
iš tikrųjų buvo griežtai edukacinė (jos buvo
naudojamos geografijos pamokose kaip sudėliojami žemėlapiai), „kelionėse“ viena iš praktinių užduočių buvo sudėlioti dėlionę – muziejaus eksponatą, kurio istoriją reikėjo atsiminti
ir papasakoti. Tai buvo A. Baranausko klėtelė,
kaip svarbiausias muziejaus eksponatas.
Programoje Anykščių mokyklų mokiniai ir
mokytojai dalyvavo noriai, pagal sudarytą
grafiką, pasiekdami muziejų pėsčiomis, į kai
kuriuos užsiėmimus buvo vežami. Aptarimuose su mokytojais ir mokiniais programa
buvo vertinama teigiamai. Mokiniai džiaugėsi
sužinoję daug naujo apie savo kraštą, poetą
Antaną Baranauską, rašytojus Antaną Vienuolį
ir Joną Biliūną. Daugelis vaikų teigiamą programos pusę įžiūrėjo praktiškai galėję dalyvauti
įvairiose veiklose (žaisdami žaidimus, dėliodami dėliones, spręsdami užduotis užduočių
sąsiuvinyje, šaudydami iš lankų ir pan.). Kai
kurie mokiniai džiaugėsi daug įdomių dalykų
sužinoję apie rašytojų pomėgius, jų gyvenimą,
visa tai papasakojo ir šeimai.
A. Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dangira
Nefienė:
„Mokytojui lituanistui muziejaus pateikta programa yra puiki pagalbininkė ugdymo procese.
Šiandienos mokiniui mokytojas tik su knyga ir
kreida rankoje atrodytų lyg atėjęs iš akmens
amžiaus. Mokinys yra aktyvus ugdymo proceso
dalyvis, mokytojo siekiamybė – mokinys, gebantis pasirinkti tinkamiausius ugdymosi metodus.
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Labai svarbu, kad mokinys, dalyvaudamas šioje
programoje, ne tik susipažįsta su krašto istorija,
pamato, kad visai šalia yra daug įdomių, kartais
net paslaptingų dalykų, bet ir pats tampa aktyviu programos įgyvendintoju: žaidžia, dėlioja,
karpo, sprendžia kryžiažodžius ir pan.
Mokytojo uždavinys – atvykti į tokią pamoką
tinkamai paruošus mokinius. Nėra sunku sukurti
sąlygas, paprasčiausiai reikia susitarti su mokyklos vadovybe, kad tvarkaraštyje būtų viena šalia kitos dvi lietuvių kalbos pamokos. Manyčiau,
kad, pasitelkus mokytojus praktikus, vertėtų parengti metodinius nurodymus, kaip pasinaudoti
projekto veiklose sukaupta medžiaga. Tiek stalo
žaidimai, tiek dėlionės, tiek pratybų sąsiuvinių
medžiaga gali būti vertinga ugdymo (-si) procesui. Ko gero, vertėtų pagalvoti ir apie seminarus
mokytojams, kad labiau išryškėtų projekto veiklų
prasmingumas.“
A. Baranausko pagrindinės mokyklos 8a klasės
mokinė Gabija Vinikaitė:
„Po užsiėmimo apie Antaną Vienuolį ne tik pati
daug naujo sužinojau, bet ir galėsiu papasakoti ir
draugams.“

kartu, mokėmės ne tik krašto istorijos, bet ir
bendravimo, įsiklausymo. Neformalioje aplinkoje
daugumai lengviau sekėsi kalbėti.“
Jono Biliūno gimnazijos IIb klasės gimnazistė
Kristina Kukarevičiūtė:
„Man patinka tokios pamokos. Atrodo, kad
vaikščiodama rašytojų takais ir pati galėčiau ką
nors gražaus sukurti.“
Tos pačios klasės gimnazistas Julius Kiaušas:
„Buvau net pamiršęs, kaip smagu sudėti dėliones, o dar smagiau tai daryti kartu su kitais.“
Aptariant muziejaus vykdytos programos
rezultatus, daugelis dalyvavusių mokinių ir
mokytojų pasisakė už mokymosi muziejuje
privalumą, tikslingumą, didesnę naudą, gautą
programos metu pabuvojus rašytojų memo
rialinėse ir Anykščių krašto istorinėse autentiškose erdvėse, klausantis muziejininko pasakojimo, susipažįstant su svarbiais eksponatais,
jų istorijomis, žaidžiant, atliekant bendras komandines užduotis, tarpusavyje bendraujant.

A. Baranausko pagrindinės mokyklos 2b klasės
mokinys Matas Jurkėnas:
„Įdomios pamokos vyko ne klasėje, bet muziejų
aplinkoje ir veiklos ekspozicijose buvo neįprastos – galima buvo kai kuriuos eksponatus
paliesti, žaisti, pabuvoti rašytojų memorialiniuose kambariuose, liesti archeologinius radinius
(kopijas) ir šaudyti iš viduramžių ginklų.“
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė Dalia Andriuškevičienė:
„Muziejaus parengta programa puiki. Labai
džiaugiuosi ir aš, ir mano mokiniai, kad muziejaus darbuotojai nesusodino mūsų prie jau labai
įprastų ir atsibodusių kompiuterių ekranų žiūrėti
skaidrių. Ačiū muziejininkams, kad gyvu žodžiu
(ne IT) papasakojo apie rašytojus, kad leido
liesti muziejaus eksponatus, vartyti A. Vienuolio knygas, tiesiog laisvai kvėpuoti nuostabiu
Niūronių oru... Puiku, kad užduotis atlikome
ir kryžiažodžius sprendėme knygelėse, o ne
ekranuose. Iš naujo atradome, kaip vis dėlto gera
liesti knygą... Džiaugėmės žaidimais – būdami

„Pasivaikščiojimas“
po Anykščių šilelį.
A. Baranausko ir A. Vienuolio
memorialinio muziejaus
archyvo nuotr.
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Marijona Mieliauskienė, Giedrė Spundzevičienė

Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį

sijoje. Giminėje rasime ir garsių mokslininkų, ir
rašytojų, ir mecenatų, besirūpinusių kultūros
puoselėjimu. Norėjosi, kad mokiniai sužinotų
apie šią giminę ir jos veiklą, prisiliestų prie jos
palikimo, atkreiptų dėmesį į tuos objektus,
kuriuos savo mieste mato kasdien, tačiau labai
mažai žino apie žmones, sukūrusius Rokiškio
pasididžiavimą – dvarą ir bažnyčią. Visa tai
tapo impulsu šiai 8 valandų trukmės edukacinei
programai sukurti.
Mokiniai susipažino
su Rokiškio grafystės
ekonominiu gyvenimu.
Matyti buvęs Rokiškio
dvaro bravoras.
Dariaus Baltakio nuotr.

Rokiškio krašto muziejus įsitraukė į Lietuvos
muziejų asociacijos projektą „Muziejus –
mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“ su neformaliojo švietimo edukacine
programa „Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“.
Kurti būtent šią programą paskatino ne tik
dvaro ansamblio erdvės, jų autentiškumas,
saugomas grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių
istorinis ir kultūrinis palikimas, bet palyginti
menkos galimybės mokykloje plačiau pažinti
savo gimtojo krašto praeitį, čia gyvenusius ir
kūrusius žmones.
Rokiškio krašto muziejus, žinodamas bendrųjų
ugdymo programų apimtį gimtosios vietos
istorijai pažinti, nutarė šią spragą užpildyti. Rokiškyje gyvenusi grafų Tyzenhauzų giminė savo
pradžią skaičiuoja nuo XII a. pab.–XIII a. pr., ji
garsi ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Baltaru-

Pagrindinis programos tikslas – autentiškoje
aplinkoje, panaudojant muziejuje sukauptus
eksponatus, supažindinti moksleivius su XIX–
XX a. pr. dvarų istorija, grafų Tyzenhauzų giminės kilme, didžiausią dėmesį skiriant jų veiklai
(mokslinei, ekonominei, kultūrinei, švietėjiškai
ir mecenavimui) XIX a. ne tik Rokiškyje, bet ir
kaimyninėse šalyse. Pasitarus su mokytojais,
nutarta edukacinę programą skirti vyresnių
klasių mokiniams.
Edukacinėje programoje, kurią sudarė 3 moduliai: „Svečiuose pas grafus“, „Grafai Tyzenhauzai – mokslininkai, rašytojai, mecenatai“,
„Rokiškio grafystė. Kas tai?“, dalyvavo 637
rajono gimnazijų vyresniųjų klasių moksleiviai.
Mūsų partneriais šiame projekte tapo Rokiškio
Juozo Tumo-Vaižganto ir Kamajų A. Strazdo
gimnazijos. Šių gimnazijų administracija geranoriškai atsiliepė į mūsų muziejaus kvietimą.
Ypač glaudžiai teko bendradarbiauti su J.
Tumo-Vaižganto gimnazija, kuri sudarė sąlygas
į projektą įtraukti per 600 šios mokymo įstaigos gimnazistų. Baigus programą, sulaukėme
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palankių atsiliepimų ir įvertinimų iš gimnazijos
direktoriaus Gedimino Matiekaus. Vykdant
projektą teko derinti organizacinius klausimus
su šios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Nijole Zabarskiene, kuri ne tik sudarė
moksleivių atvykimo į muziejų grafiką visiems
3 moduliams, bet ir rūpinosi transportu dalyviams atvežti.
Nijolės Zabarskienės mintys apie projektą:
„Rokiškio krašto muziejaus vykdomame projekte
dalyvavo visi J. Tumo-Vaižganto „Romuvos“
padalinio 1–3 klasių gimnazistai. Esame dėkingi
už partnerystę vykdant šį projektą, nes mokiniai
ir mokytojai įgijo naujų kompetencijų, patirčių.
Turėjome galimybę papildyti ugdymo programas akademinėje, kultūrinėje, pilietinio ugdymo
srityse. Buvo organizuotos integruotos pamokos
netradicinėse erdvėse, taikyti mokinių žingeidumą skatinantys mokymo metodai. Mokiniai
giliau, sistemingiau susipažino su savo krašto
praeitimi, istorija, architektūra. Tačiau, dalyvaudami šiame projekte, susidūrėme su tam tikrais
nepatogumais. Kadangi jis vyko pamokų metu,
teko keisti pamokų tvarkaraštį. Muziejus yra
tolokai nuo gimnazijos, todėl, norėdami sugaišti
kuo mažiau laiko kelionei, mokinius į programas
veždavome savo transportu. Esame biudžetinė
organizacija, turėjome sunkumų dėl kuro autobusui apmokėjimo.“
Šios gimnazijos lituanistės Jolanta Dirsienė
ir Rima Konopienė, dalyvavusios programoje
kartu su savo auklėtiniais:
„2012–2013 mokslo metais kartu su 1 g ir 1 j
klasių auklėtiniais dalyvavome visuose trijuose
Rokiškio krašto muziejaus edukacinės programos
„Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“ moduliuose:
„Svečiuose pas grafus“, „Grafai Tyzenhauzai –
mokslininkai, rašytojai, mecenatai“, „Rokiškio
grafystė. Kas tai?“ Pirmojo susitikimo metu
moksleiviai buvo supažindinti su šiam projektui
parengtais programos moduliais. „Svečiuose pas
grafus“ moksleiviai susipažino su grafų Tyzenhauzų giminės genealoginiu medžiu. Po praeitį
moksleivius „vedžiojo“ garsiausia Tyzenhauzų
giminės moteris – gražuolė, rašytoja Sofija
Tyzenhauzaitė Šuazel-Gufjė. Pažintis su grafų
genealogijos medžiu paskatino moksleivius
domėtis savo protėvių praeitimi. Įsimintiniausia

moksleiviams buvo penktos valandos arbatos
gėrimo ceremonija ir šios tradicijos kilmės aiškinimas.
Jaunimas turėjo galimybę suprasti, ką reiškia
būti grafaite ar grafu, kaip pasiruošti arbatos
gėrimo ceremonijai. Tai skatino moksleivius
domėtis etiketu, mokytis kultūringo bendravimo
prie stalo. Ugdymo proceso metu nagrinėdami
literatūros kūrinius ir jų kontekstus, galėjome pritaikyti edukacinėje programoje gautą informaciją, ją susieti su ugdomąja medžiaga. Įspūdinga
buvo pažintis su Rokiškio grafyste. Moksleiviai
aplankė Salų dvaro sodybą, įrašytą į naująjį respublikinį kultūros vertybių registrą. Ir mokytojos,
ir mokiniai sužinojo, kad Salų dvaro parke buvo
įrengtas teatras, kuriame vaidino aktoriai net iš
Prancūzijos. Ši informacija naudinga devintoje
klasėje per literatūros pamokas kalbant apie
lietuviškojo teatro tradicijas, nagrinėjant dramos
kūrinius. Rokiškio krašto dvarų lankymas – naudinga gimtojo krašto paveldo pažinimo patirtis.
Taip pat vertingi yra projekto organizatorių parengti metodiniai leidiniai (mokytojų metodinis
sąsiuvinis ir pratybų sąsiuvinis moksleiviams).
Mokiniai projekto metu galėjo atlikti praktines
užduotis, o mokytojai – naudotis pažintine
medžiaga, pateikta metodiniame sąsiuvinyje.
Projektą vykdžiusios muziejaus darbuotojos –
Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė ir Giedrė
Spundzevičienė – ugdė moksleivių tautiškumą,
patriotiškumą, mokė dalyvius atidaus klausymosi, bendravimo, mandagaus elgesio.“
Mums, muziejininkams, malonu išgirsti ir
buvusių dalyvių – moksleivių – atsiminimus, jų
patirtus įspūdžius, gautas žinias.
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 3g
klasės mokinė Gabrielė Kišūnaitė: „Edukacinė
programa „Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“
mane labai sužavėjo. Daug naujo sužinojau
apie miestą valdžiusius grafus Tyzenhauzus, jų
pomėgius, gyvenimo būdą. Turėjome galimybę
gerti arbatą, sužinojome jos paruošimo paslapčių. Aplankėme Salų dvaro sodybą, garsią teatro
pramogomis. Mus lydėjusios muziejininkės
suteikė daug informacijos, o gautame pratybų
sąsiuvinyje užduotys įdomios ir netradicinės.
Ši programa leido pajusti to meto dvasią.“
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Išvyka po Rokiškio grafystę. Lankomės
Salų dvaro rūmuose, apžiūrinėjame
restauruotą herbų menę.
Dariaus Baltakio nuotr.

gramą su tikslais, uždaviniais, metodų įvairove ir
ugdomosiomis kompetencijomis.

Buvusi gimnazistė, dabar Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto I kurso studentė Gabrielė
Vilkickytė: „Jau esu Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto studentė, tačiau mielai prisimenu
projekto įspūdžius. Ypač įstrigo į atmintį arbatos
gėrimo ceremonija. Arbatą gėrėme iš porcelianinių
puodelių, puoštų grafų herbais. Pasakojimas buvo
labai įtaigus ir mes pasijautėme tarsi būtume grafai. Bendraudama su savo draugais iš kitų miestų,
dažnai kalbu apie tai, ką sužinojau, didžiuojuosi
Rokiškio dvaru. Ir visa tai dėl šio projekto.“
Buvusių dalyvių išsakytos mintys leidžia tikėti
projekto prasmingumu ir abipuse nauda. Šis
projektas buvo vienas iš bandymų stiprinti muziejų ir mokyklų partnerystę ugdymo
procese. Muziejai, kaip mokymosi institucija,
sėkmingai bendrauja su mokyklomis Danijoje,
Anglijoje. Muziejininkai, viešėdami stažuotėse
minėtose šalyse, gėrėjosi puikia muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo praktika. Dabar,
praėjus porai metų nuo šio projekto įgyvendinimo pradžios, pasigendama tęstinumo,
aktyvaus abiejų institucijų bendradarbiavimo.
Tad muziejininkams lieka verstis per galvą, kad
pasiūlytų mokykloms naudingas ir įdomias,
skatinančias ugdymąsi veiklas. Kalbant apie
vykdytą projektą, galima teigti, kad jis tuomet
pateisino mūsų lūkesčius.
Rengiant programą „Pažinkime Rokiškio dvarų
praeitį“, teko daug laiko skirti grafų Tyzenhauzų giminės genealogijai, vaizdinei priemonei – genealogijos medžiui – sukurti. Pagal
programą parengti ir išleisti pratybų sąsiuviniai
moksleiviams ir metodiniai sąsiuviniai mokytojams. Juos rengdami muziejininkai pasijuto esą
mokytojai, sudarantys išsamią mokymo pro-

I programos moduliui „Svečiuose pas grafus“
(2 val.) pasiūdinti 3 komplektai kostiumų arbatos
gėrimo ceremonijai vesti, užsakytas „Jiesios“
keramikos gamyklos porceliano servizas arbatai
su grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių herbais.
Reikėjo pasirūpinti ir stalu, prie kurio susėstų 30
dalyvių, stalo serviruote. Modulio „Svečiuose pas
grafus“ tikslas – patrauklia forma supažindinti
moksleivius su grafų Tyzenhauzų giminės kilme,
jų žymiausiais atstovais Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje (LDK) ir įsikūrimu Rokiškyje.
Edukatorės pasakojimas apie Tyzenhauzus, iliustruojamas vaizdais multimedijos ekrane, padėjo
moksleiviams gilinti istorijos žinias apie Rokiškio
krašto praeitį, miesto kūrimąsi ir augimą. Be istorinio aspekto, antroje modulio dalyje siekėme
ugdyti moksleivių estetinį išprusimą, kalbėjome
apie etiketą, vaišinomės arbata.
II programos modulio „Grafai Tyzenhauzai –
mokslininkai, rašytojai, mecenatai“ (2 val.)
tikslas – supažindinti moksleivius su žymiausiais grafų Tyzenhauzų atstovais – mokslininku
biologu, ornitologu Konstantinu, rašytoja Sofija,
mecenatais Marija ir Reinoldu Tyzenhauzais, jų
veikla dabartinėje Baltarusijoje, Vilniuje, Rokiškyje. Kolegės M. Mieliauskienė ir D. Kiukienė
lankėsi Baltarusijoje buvusiose grafų Tyzenhauzų
valdose, užfiksavo įdomią medžiagą, kurią panaudojome pasakojimui iliustruoti. Ruošdamosi
šiai programai, lankėmės Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakulteto zoologijos muziejuje, kur saugomos grafo Konstantino Tyzenhauzo rankomis pagamintos įvairių paukščių
rūšių iškamšos. Fotografuodamos egzotiškus
paukščius, gėrėjomės mokslininko Konstantino
neeiliniais sugebėjimais. Savo įspūdžius iš zoologijos muziejaus perteikėme programos dalyviams. Taip pat teko pasidomėti mūsų muziejuje
saugomais dokumentais apie Konstantino veiklą
Rokiškio dvare, jo indėliu į parko kūrimą, oranžerijos ir šiltnamių statybą. Tai padėjo geriau
atskleisti įvairiapusę jo, kaip mokslininko, veiklą.
Moksleiviai, vaikščiodami po parką, susipažino
su čia augančių medžių rūšimis, o iš pratybų
sąsiuvinio sužinojo apie egzotiškus augalus,
vešėjusius dvaro oranžerijoje, turėjo atpažinti
įvairių augalų lapus. Tuo jie praturtino biologijos
žinių bagažą.
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Rokiškio Šv. Mato Evangelisto bažnyčios
požemiuose ilsisi paskutinis Lietuvos
Tyzenhauzas, bažnyčios statytojas – Reinoldas.
Dariaus Baltakio nuotr.

Arbatos valandėlė
Rokiškio dvare
Dariaus Baltakio nuotr.

Pasakodamos apie Sofijos Tyzenhauzaitės
literatūrinę veiklą, ekspozicijoje rodėme
Paryžiuje, Nicoje prancūzų kalba išleistas jos
knygas, skaitėme ir nagrinėjome knygos „Reminiscencijos“ ištraukas. Programos dalyviai
lankėsi Rokiškio šv. Apaštalo evangelisto Mato
bažnyčioje, statytoje Reinoldo Tyzenhauzo ir
jo sesers Marijos. Moksleiviai klausėsi pasakojimo apie šių grafų indėlį renkantis geriausius
Vakarų Europos medžio dirbinių meistrus bažnyčios interjerui sukurti. Programos dalyviai
sužinojo daug įdomių faktų apie bažnyčią, jos
architektūrinį ir meninį išskirtinumą, grafienės
Marijos Tyzenhauzaitės mecenavimą, steigiant
Rokiškyje vargonininkų ir giedojimo mokyklą,
akių ligoninę Vilniuje.
III mūsų programos modulis „Rokiškio grafystė.
Kas tai?“ (4 val.) skirtas pažintinei kelionei po
buvusias grafų Tyzenhauzų valdas. Į maršrutą
buvo įtrauktas ir Kavoliškio dvaras, kurio viena
iš savininkių E. Romer-Komorovska turėjo įsteigusi saldumynų fabrikėlį, garsėjusį kokybiška
ir įvairia produkcija. Kavoliškyje, pušimis apaugusiame kalnelyje, ilsisi dabartinio Lenkijos
prezidento prosenelis Zigmuntas Komorovskis.
Per kelionę aplankyta buvęs Kamajų dvaras,
miestelis, Salų dvaras ir medinė neogotikinė
bažnyčia, aptarti šių objektų architektūros
ypatumai. Moksleiviai susipažino su buvusios
grafystės valdomis, Litviniškio (dabar Sėlynė),

Skrebiškio, Petriošiškio palivarkais, jų ekonomine raida. Tik Petriošiškis dabar yra gražiai ir
rūpestingai tvarkomas.
Straipsnį baigti norėtųsi programos dalyvių
iš Kamajų A. Strazdo gimnazijos išsakytomis
mintimis.
Istorijos mokytoja Alvyda Vadeikienė: „Projektas leido mokiniams „pačiupinėti“ istoriją iš arti:
pamatyti ir išgirsti savo krašto istoriją, įsiminti
sąvokas, asmenybes, architektūros stilius.“.
Mokinys Marius Mickevičius: „Labai daug
sužinojau apie dvarą Kavoliškyje, kur palaidoti
Lenkijos prezidento protėviai.“
Paulina Lašaitė: „Puikiai įsiminiau sąvoką „palivarkas“, nes važiuojant buvo minimi Rokiškio
dvaro palivarkai ir jų buvo daug.“
Laurynas Zizonis: „Labai daug sužinojau apie
Salų dvarą ir Rokiškio bažnyčią.“
Lina Bimbaitė: „Įsiminė pasakojimas Rokiškio
dvare apie Sofiją Tyzenhauzaitę.“
Muziejuose sukauptos kultūros paveldo ir
istorijos vertybės, jų darbuotojų žinios yra puiki
priemonė kompleksiškai ugdant ir rengiant jaunimą aktyviam gyvenimui. Lieka tik kūrybiškai
tuo pasinaudoti.

100

Jurgita Paulauskienė

Senasis Kretingos dvaro parkas – gyvoji istorija

Kretingos muziejus įsikūręs Kretingos dvaro
sodyboje, kurioje yra išlikę 24 paminkliniai pastatai. Grafų Tiškevičių secesinio stiliaus rūmus
supa 23 ha ploto parkas su trimis kaskadiniais
tvenkiniais, liepų ir kaštonų alėjomis, šimtamečiais ąžuolais, mažosios architektūros elementais. Dvaro parke auga apie 7 000 medžių ir
krūmų, kurie priklauso 28 šeimoms, 59 gentims
ir 92 rūšims, žydi jurginų, bijūnų, vienadienių
gėlių kolekcijos, atkurti rožynai.
Muziejus garsėja trijų aukštų žiemos sodu,
kuriame žydi ir žaliuoja 580 augalų rūšių. Gausiausias kolekcijas sudaro svyrantys (ampeliniai) augalai, sukulentai, epifitai, dracenos ir
šilkmedinių šeimos atstovai.
Dalyvaudami projekte „Muziejus – mokyk
la – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ ir
įvertindami turtingą dvaro parko augmeniją,
vertingus mažosios architektūros elementus ir
žiemos sodo unikalumą, muziejaus darbuotojai
parengė ir įgyvendino edukacinę programą
„Senasis Kretingos dvaro parkas – gyvoji istorija“, skirtą 1–4 klasių moksleiviams. Programos
tikslas – supažindinti vaikus su dvaro paveldu,
ugdyti pagarbą tradicijai, gamtai, formuoti
ekologinį požiūrį į supančią aplinką.
Edukacinė programa „Senasis Kretingos
dvaro parkas – gyvoji istorija“ buvo rengiama atsižvelgiant į pradinio ugdymo pasaulio
pažinimo bendrąją programą, ji apima istorijos,
biologijos, astronomijos, sveikatos temas.

Programos turinį sudaro penkios viena kitą
papildančios temos: „Kretingos dvaro sodybos
istorija“, „Dvaro parko mažosios architektūros
elementai“, „Dvaro parko paminkliniai medžiai
ir želdiniai“, „Dvaro parko žaliosios vaistinėlės“,
„Žiemos sodas – unikalus Kretingos dvaro sodybos reiškinys“. Užsiėmimų trukmė – 1,5–
2 val. Programoje taikyti mokymo metodai:
ekskursijos, praktiniai užsiėmimai, užduočių
sprendimai pratybų sąsiuviniuose, savarankiškos namų užduotys.
Kretingos muziejaus edukacinei programai
įgyvendinti buvo skirtas 38 425 litų finansavimas. Už šias lėšas išleista pažintinė knygutė
apie Kretingos dvaro parką, užduočių sąsiuviniai, įsigyta reikalinga įranga ir priemonės
užsiėmimams vesti (viryklė, indai, vaistažolių
džiovyklės, krepšiai, darbo įrankiai, reikalingi
augalų priežiūrai, rėmeliai piešiniams įrėminti,
kanceliarinės prekės ir kt.).
Programa „Senasis Kretingos dvaro parkas – gyvoji istorija“ pirmiausia buvo pristatyta Kretingos rajono savivaldybės Švietimo
skyriaus administracijai, kuri palankiai priėmė
muziejaus siūlymą vesti pasaulio pažinimo
pamokas netradicinėje aplinkoje ir pasidžiaugė, kad muziejus savo edukacinėje veikloje
taiko švietimo įstaigoms nebūdingus ugdymo
ir lavinimo modelius. Vėliau su muziejaus edukacine programa buvo supažindinti mokyklų
direktoriai ir pavaduotojai, atsakingi už neformalųjį ugdymą, pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys. Mokyklų vadovai taip pat akcentavo,
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grafų Sapiegų giminę, vyskupą Ignotą Jokūbą
Masalskį, kunigaikštį Platoną Zubovą, grafus
Tiškevičius. Pasakojimų metu buvo rodomos
istorinės pastatų nuotraukos, lyginant su
dabartimi, skaitomos amžininkų užrašytos
ištraukos apie dvarą. Praktinėje užsiėmimo
dalyje, kuri vyko Kretingos dvaro vandens
malūne įrengtoje edukacinėje klasėje, vaikai
įtvirtino įgytas žinias spręsdami įvairias užduotis pratybų sąsiuviniuose, rinkdami dėliones su
dvaro valdytojų herbais. Kiekvieno užsiėmimo
pabaigoje moksleiviams buvo užduodami
namų darbai – pabendrauti su savo tėveliais,
seneliais ir nupiešti piešinį, susietą su einama
tema. Visi piešiniai vėliau buvo eksponuojami projekto užbaigimui skirtame renginyje.
Užsiėmimo „Kretingos dvaro sodybos istorija“
piešinio tema – „Mano senelio sodyba“.

Iš užsiėmimo „Dvaro
parko paminkliniai
medžiai ir želdiniai“.
Romos Luotienės nuotr.

kad tokios muziejų programos yra reikalingos
ir naudingos gerinant ugdymo procesą.
Edukacinė programa „Senasis Kretingos dvaro
parkas – gyvoji istorija“ buvo įgyvendinama
2012 m. spalio–2013 m. gegužės mėn. Joje dalyvavo 544 pradinių klasių moksleiviai iš keturių
Kretingos miesto mokyklų: Marijono Daujoto
pagrindinės (9 klasės), Simono Daukanto
pagrindinės (4 klasės), Marijos Tiškevičiūtės
(5 klasės) ir mokyklos-darželio „Žibutė“ (5 klasės). Moksleiviai užsiėmimus lankė pagal iš
anksto sudarytus grafikus, kurie buvo suderinti
su mokyklų pamokų tvarkaraščiais.
Pirmasis užsiėmimas „Kretingos dvaro sodybos
istorija“ vyko spalio mėn. Ekskursijos po dvaro
teritoriją metu moksleiviai susipažino su
paminkliniais pastatais ir jų paskirtimi (vandens malūnu, ūkvedžio namu, ratine, ūkiniu
pastatu-šiltnamiu, grūdų sandėliu, kalve, bravoru ir pastatu, kuriame buvo įkurtas pirmasis
Lietuvoje vaikų darželis, našlaičių prieglauda
ir dvaro samdinių gydykla), išgirdo dvaro
įkūrimo istoriją, sužinojo apie dvarą valdžiusius savininkus: grafą Joną Karolį Chodkevičių,

Lapkričio mėnesį vaikai susipažino su Kretingos dvaro parko mažąja architektūra ir
augmenija. Per užsiėmimą „Dvaro parko
mažosios architektūros elementai“ edukatorė
vaikams pasakojo apie mažosios architektūros
paskirtį, jos svarbą parko estetikoje, pritaikymą rekreacijai ir poilsiui. Vaikai susipažino su
išlikusiais ir atstatomais Kretingos dvaro parko
mažosios architektūros elementais – fontanais,
tilteliais, krioklio uola, legendomis apipintais
Grafienės Sofijos ir Meilės akmenimis. Prie
naujai pastatyto Astronominio kalendoriaus su
Saulės laikrodžiu vaikai mokėsi nustatyti laiką
pagal krintantį saulės spindulį, sužinojo, kokios
kalendorinės ir valstybinės šventės pavaizduotos tautodailininkų sukurtose skulptūrose.
Etnografinėje ekspozicijoje „Saulės ratu“ vaikai
išgirdo, kodėl saulės motyvas taip dažnai buvo
naudojamas lietuvių tautodailėje ir žmonių
buityje, ieškojo saulės simbolių etnografiniuose
eksponatuose: kryžiuose, juostose, prieverpstėse, margučiuose, skryniose, rankšluostinėse
ir pan. Vaikams buvo užduota namuose nupiešti piešinį „Mano kiemo mažoji architektūra“.
Užsiėmimas „Dvaro parko paminkliniai medžiai
ir želdiniai“ vyko tokiu pačiu metodu kaip ir
ankstesnieji: pirmoji dalis – ekskursija po dvaro
parką, antroji – užduočių sprendimai edukacinėje klasėje. Moksleiviai susipažino su augalų
įvairove, šimtamečiais ąžuolais, išlikusiomis
liepų ir kaštonų alėjomis, mokėsi sugrupuoti
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vaisių, čiobrelių, ramunėlių, mėtų, raudonėlių),
spėliojo, iš kokių žolelių jos paruoštos. Labiausiai visiems patiko mokytis virti gilių kavą:
gliaudyti pačių surinktas giles, jas malti mėsos
malimo mašinėlėmis, po to kavamalėmis. Iš
gautų gilių miltelių edukatorė virė gilių kavą,
kuria užsiėmimo pabaigoje visi vaišinosi. Namų
užduočiai vaikų buvo prašoma pasidomėti, kokius vaistinguosius augalus augina jų mamytės
savo darželiuose, ir juos nupiešti.

Iš užsiėmimo „Kretingos
dvaro sodybos istorija“.
Romos Luotienės nuotr.

augalus pagal jų išvaizdą, nusakyti metų laikų
fenologinius požymius, nustatyti medžių
amžių. Po pažintinės ekskursijos vaikai parko
ąžuolyne rinko giles, jas parsinešę į edukacinę
klasę džiovino specialiose džiovyklėse, vėliau
atliko praktines užduotis: sprendė kryžiažodžius, mokėsi lietuvių liaudies patarlių, priežodžių, minė mįsles iš medžių gyvenimo.
Vienas iš labiausiai moksleiviams patikusių
užsiėmimų „Dvaro parko žaliosios vaistinėlės“
buvo vedamas pavasarį, kovo mėnesį. Kadangi
tokiu laiku gamta dar neprabudusi, vaikai su
vaistingaisiais augalais buvo supažindinami
edukacinėje klasėje naudojant multimediją.
Edukatorė pasakojo ir rodė, kokie vaistingieji
augalai auga dvaro parke ir prie muziejaus
Amatų centro įrengtame vaistažolių darželyje, kokiomis gydomosiomis savybėmis jie
pasižymi ir kaip šias savybes galima panaudoti
ligoms gydyti, kada vaistingieji augalai yra
renkami ir kokios augalų dalys naudojamos
ruošiant įvairias arbatas. Taip pat vaikai sužinojo apie Kretingoje gyvenusį vieną iškiliausių
XIX a. švietėjų, garsų kunigą, pranciškoną,
gydytoją, botaniką, pirmąjį Lietuvos floros
tyrinėtoją Jurgį Ambrozijų Pabrėžą, jo nuopelnus botanikos mokslui. J. A. Pabrėža palaidotas
Kretingos senosiose kapinėse, jam atminti
priešais bažnyčią pastatytas paminklas. Praktinėje dalyje vaikai sprendė užduotis, ragavo
vaistines arbatas (liepžiedžių, erškėtrožių

Paskutinis programos užsiėmimas „Žiemos
sodas – unikalus Kretingos dvaro sodybos
reiškinys“ vyko balandžio mėnesį, ištisus metus
žaliuojančioje žiemos sodo oazėje. Moksleiviai susipažino su žiemos sodo istorija, augalų
kolekcijomis, jų kilme, sužinojo, kad dauguma
čia augančių augalų yra nuodingi. Vaikus ypač
prajuokino išgirstos gėlių pravardės, tokios
kaip „Lydekos uodega“, „Paleistuvė“, „Advokato liežuvis“, „Pinigų medis“, „Senmergių
gėlė“, „Jeronimas“ ir kt. Sodo darbuotoja
papasakojo, koks svarbus ir atsakingas darbas
yra prižiūrėti augalus, kad juos reikia laistyti,
tręšti, genėti, valyti lapus, purkšti nuo kenkėjų.
Tik su meile prižiūrimi augalai mums atsidėkoja
savo vešlia žaluma ir ryškiaspalviais žiedais.
Praktinėje dalyje vaikai patys tapo žiemos sodo
darbuotojais. Pasiskirstę į grupeles ir prižiūrimi
darbuotojų bei mokytojų, jie laistė augalus,
valė lapelius, mokėsi teisingai pasodinti augalų
daigelius į vazonėlius. Pratybų sąsiuviniuose
sprendė kryžiažodžius, atliko užduotis „Surask
mano žiedą ir parašyk mano vardą“, „Sudėliok
iš skiemenų gėlių pavadinimus“ ir kt. Namų
darbams buvo užduota nupiešti piešinį tema
„Mano namų oranžerija“.
Programos „Senasis Kretingos dvaro parkas –
gyvoji istorija“ pabaigą vainikavo gegužės
mėnesį dvaro parke vykęs šventinis renginys,
į kurį buvo pakviesti visi programos dalyviai,
mokyklų vadovai, Švietimo skyriaus darbuotojai. Renginyje buvo pristatyta piešinių paroda,
vaikai įgytas žinias demonstravo viktorinoje,
varžėsi ilgiausio vainiko pynimo konkurse,
stebėjo teatralizuotą linų sėjimą, klausėsi vaikų
liaudies muzikos kolektyvų koncerto. Moksleiviams buvo įteikti pažymėjimai, skelbiantys
apie jų sėkmingą dalyvavimą 8 val. programoje, ir prisiminimui – edukacinė knygelė „Kretingos dvaro parkas“.
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Kaip dalyvavimą muziejinėje edukacijoje vertino patys dalyviai, galima spręsti iš jų atsiliepimų.
Mokyklos-darželio „Žibutė“ mokytoja Sotera
Martusevičienė:
„Programoje dalyvavo mano auklėtiniai – trečiokai. Programą integravau su pasaulio pažinimo
mokymu, o didesnės apimties temų mokymą
skirdavau pažintinei veiklai vykdyti (iš ugdymo
proceso 10 dienų, skirtų kultūrinei, pažintinei,
meninei, sportinei veiklai). Užsiėmimai „Kretingos dvaro sodybos istorija“, „Kretingos dvaro
parko mažoji architektūra“, „Kretingos dvaro
želdiniai“ ypač pasitarnavo vaikų artimiausiai
aplinkai pažinti ir gimtojo krašto istorijai mokytis. Ši programa buvo puiki galimybė organizuoti ugdymo procesą kitaip – tradicinį ugdymą
klasėje keičiant į netradicines aplinkas muziejuje,
edukacinėje klasėje ar dvaro teritorijos erdvėse.
Žavėjausi, kaip muziejaus darbuotojos, programos vykdytojos, metodiškai, kartu ir labai vaikiškai bei žaismingai, pristatydavo vieną ar kitą
temą, visada nurodydamos užsiėmimo tikslą,
parinkdamos įdomias užduotis ir metodus temai
išdėstyti ir apibendrinti. Tai patvirtina ir vaikų
mintys apie programą:
Valdonė Jovaišaitė: „Klausydama pasakojimo
apie dvaro savininkus, supratau, kokia įdomi yra
mūsų Kretingos dvaro įkūrimo istorija. Vadovės
Romos vesta ekskursija nukėlė mane į Kretingos
praeitį prieš kelis šimtus metų.“
Rokas Bertašius: „Labiausiai patiko ekskursija
po dvaro teritoriją. Dabar žinau, kur yra Meilės
akmuo, grafienės Sofijos vaišių stalas, Krioklio
uola.“

Gabija Jonušaitė: „Labai patiko spręsti užduotėles ir kryžiažodžius pratybų sąsiuviniuose.
Prisimenu pamokas apie dvaro ir žiemos sodo
augalus. Dabar atpažįstu šiuos krūmus – meškytę, žagrenį, erškėtį, ir egzotinius augalus – streliciją, sansevjerą, ciką. Ačiū vadovei Giedrai, kuri
mums dar parodė, kur auga uosis, ir papasakojo
istoriją apie aklą uosį.“
Jonas Pipiras: „Man labiausiai įsiminė arbatos ir
gilių kavos popietė. Smagu buvo rinkti giles, jas
džiovinti ir galiausiai ragauti gilių kavą. Niekada
iki tol nebuvau ragavęs gilių kavos. Ačiū vadovei
Romai.“
Simono Daukanto pagrindinės mokyklos mokytoja Elvyra Mažutienė:
„Edukacinėje programoje „Senasis Kretingos
dvaro parkas – gyvoji istorija“ dalyvavo Simono
Daukanto pagrindinės mokyklos 4a klasė ir būrelio „Jaunieji kraštotyrininkai“ nariai. Susipažinome ir pagilinome žinias apie Kretingos praeitį –
istoriją, kultūros paveldą. Moksleiviai Ernesta
Idzelytė, Benas Jurkevičius, Rugilė Lapaitė ir
Kornelija Jurkaitytė išvardijo viso muziejaus dvaro komplekso pastatus ir mažąją architektūrą.
Pasidalino žiniomis su artimaisiais ir draugais,
parodė pažymėjimus, gautus už žinias. Giedrė
Daškevičiūtė ir Rebeka Nikitinaitė pasidžiaugė,
kad susipažino su vaistiniais augalais, augančiais dvaro parke, kad teisingai atliko užduotis
pratybų sąsiuviniuose, kad reikėjo daug mąstyti
ir prisiminti, ko mokėsi. Mokiniams labai patiko,
kad juos mokė kiti mokytojai. Dominykas teigė,
kad per multimediją geriau įsiminė vaistažolių,
augalų pavadinimus, grafų ir kitų didikų pavardes bei herbus. Visiems mokiniams labai patiko
kitoks mokymo ir pažinimo būdas, nes taip
labiau susidomi ir įsimena.“
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Birutė Vagrienė

Mokomės Vilniaus memorialiniuose muziejuose

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, dalyvaudama Lietuvos muziejų asociacijos projekte
„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis part
nerystės tinklas“, parengė naują 8 akademinių
valandų trukmės edukacinę programą „Mokomės muziejuose“, skirtą 9–12 klasių moksleiviams. Programą sudaro keturi edukacinių užsiėmimų moduliai: „Lietuvių simbolistai Europos
kontekste“, „Juos siejo Vilnius...“, „Įvairiakultūrės versmės Krėvės kūryboje“, „Muzika kaip
žodis, skaičius, spalva”.
Kadangi Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje, kaip skyriai, veikia keturi muziejai, kiekvienas iš jų pasidalino savo patirtimi.
Apie modulį „Muzika, kaip žodis, skaičius,
spalva“ pasakojo Renata Tarosaitė-Minkevičienė, B. Grincevičiūtės memorialinio
buto-muziejaus „Beatričės namai“ vyr. fondų
saugotoja:
B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus
„Beatričės namai” jau ne vienerius metus bendrauja su įvairaus amžiaus vaikais ir pristato
jiems edukacines programas. Sukaupta patirtis
leidžia kūrybiškai perteikti turimą informaciją,
pritraukiant ir išlaikant mažųjų lankytojų dėmesį. Tačiau dalyvavimas šiame projekte tapo
tikru iššūkiu – reikėjo sugalvoti tokią temą,
kuri būtų įdomi 9–12 klasių moksleiviams ir dvi
akademines valandas užkariautų jų dėmesį.
Šiuolaikinis gimnazistas, kaip ir kiekvienas iš
mūsų, skendi informacijos jūroje ir muziejinin-

kui, saugančiam praeitį ir kalbančiam apie ją,
reikia gerokai pasukti galvą, ieškant įdomių
faktų ir tinkamų būdų šiems faktams perteikti.
Todėl edukacinės programos tikslu tapo siekis,
kad galbūt pirmą kartą į memorialinį butą-muziejų atėjęs jaunuolis iš jo išeitų supratęs, kad
šiuolaikinis muziejus – ne laiko sukaustyta erdvė, bet tarsi gyvas, pulsuojantis organizmas,
norintis ir gebantis dalintis.
Šių dienų muzikos vandenyne – begalinis
įvairiausių įrašų ir atlikėjų pasirinkimas, todėl
turime neribotas galimybes rinktis. Dažnai
radijas, televizija, internetas daro įtaką mūsų
pasirinkimams, taigi nėra paprasta pristatyti ir
kalbėti apie ne visai populiarius ir nemadingus
dalykus, tokius kaip, pvz., muzikos sakralumas,
klasikinis dainavimas, liaudies dainos... O kaip
pristatyti dainininkę Beatričę Grincevičiūtę,
kurios autoritetas sovietmečio Lietuvos kultūros padangėje buvo neginčijamai ryškus, netgi
prilyginamas žvaigždės švytėjimui? Keičiantis
kartoms, muzikiniam skoniui ir kultūrinių
vertybių sąvokoms, kinta net pačios sąvokos
„žvaigždė“ supratimas. Todėl atsiranda paprastas klausimas dvejonė, ką ir kaip pasakyti, kad
sudomintų ir išliktų...
Muzika, Beatričė, dainavimas, aklumas, spalva, žodis, skaičius – tai raktiniai edukacinės
programos žodžiai, nurodę kryptį rengiant
informaciją. Programa „Muzika – kaip žodis, skaičius, spalva“ sudaryta iš įvado ir trijų
dalių. Kiekvieną iš jų muziejaus lankytojui
galima pateikti ir atskirai. Projekto metu buvo
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pristatomos visos dalys, tik sudedami tam
tikri informaciniai akcentai pagal kiekvienos
klasės poreikį. Pastebėta, kad vienoms klasėms artimesnė tema „Muzika – kaip žodis“,
kitoms – „Muzika – kaip skaičius“, trečioms –
„Muzika – kaip spalva“. Teorinę dalį papildžiusi
garsinė, vaizdinė ir praktinės dalys leidžia
pastebėti, kad vienai moksleivių grupei labiau
priimtina garsinė medžiaga, kitiems – vaizdinė,
dar kitiems – praktinė užduotis. Nors rengiant
užsiėmimą reikėjo ne tik išgrynintos idėjos,
žinių, pastangų ir laiko, tik darbas su moksleiviais parodė, kiek šis užsiėmimas yra įdomus,
patrauklus ir vertingas. Akivaizdu, kad edukacinės medžiagos turinį būtina suformuoti taip,
kad, atsižvelgiant į dalyvių poreikį, juo būtų
kuo įmanoma laisviau naudotis. Antra vertus,
edukacinei programai, lyg mažam spektakliui,
reikia laiko subręsti, nes tik įgijus patirties atsiranda tiesioginis ryšys su klausytoju ir gebėjimas įtaigiai ir kūrybiškai perteikti turinį.
Kuriant modulį, ieškota informacijos, kuri būtų
ne tik patraukli, papildanti mokymo programą, bet ir sietina su šiandienos problematika.
Skaitant įvairių pedagogų, tėvų, psichologų

pasisakymus, pastebėta, kad viena didžiausių
problemų yra moksleivių motyvacijos stygius.
Kadangi jaunų žmonių besiformuojančiai pasaulėžiūrai didelę įtaką daro autoritetų elgsena
ir patirtis, įdomių faktų, atkreipiančių dėmesį,
ieškota ir dainininkės B. Grincevičiūtės biografijoje. Turėdama regėjimo negalią ir nepriimta
į konservatoriją, Beatričė savo valia ir ryžtu
įgyvendino svajonę. Dainavimas tapo ne tik
šios atlikėjos savirealizacija, bet ir pragyvenimo
šaltiniu. Antra vertus, remdamiesi šios dainininkės biografijos faktais, itin svarbiais edukacinei veiklai, turėjome galimybę paryškinti
pačios muzikos reikšmę žmogaus gyvenimui,
atsakyti į klausimus, kas yra muzika ir kas yra
gera muzika, kas ji – mokslas ar menas, kas yra
geras dainavimas ir koks jo poveikis, koks ryšys
tarp garso ir spalvos, ar galima apskaičiuoti
muziką ir kaip tai padaryti ir pan.
Vedant užsiėmimą, yra itin svarbu pajausti
grįžtamąjį klausytojų ryšį. Palankus ir pritariantis žvilgsnis, noras dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, taiklūs klausimai ir pastebėjimai –
tai yra edukacinės programos siekiamybė, o
edukatoriui – paskatinimas augti. Žinoma, mes
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neišspendėme motyvacijos problemos, apie
kurią užsiminėme šiame tekste, bet jeigu nors
kiek prie to prisidėjome ir praplėtėme dalyvių
požiūrį į klasikinės muzikos meną, mūsų darbas
pasiteisino.
Norime pasidžiaugti užsiėmime „Muzika, kaip
žodis, skaičius, spalva“ dalyvavusių moksleivių
mintimis apie muziką, atsiliepimais apie programą ir joje dalyvavusios moksleivės Emilijos
Vinžanovaitės nuotraukomis, kurias ji maloniai
padovanojo muziejui.
Justina Juozėnaitė, Venclovų namų-muziejaus vyriausioji fondų saugotoja dalinosi
mintimis apie modulį „Juos siejo Vilnius...“:
„Jie“ – Tomas Venclova, Josifas Brodskis ir
Česlovas Milošas – vieni ryškiausių XX amžiaus
literatų bei humanizmo apologetų. Šių kūrėjų
gyvenimo ir kūrybos triptiką formavo ne tik
didžiosios praėjusio šimtmečio tragedijos
ir įgimtas pasipriešinimo bei nesusitaikymo
jausmas, bet ir vienas unikaliausių tų laikų
miestų –  Vilnius. Čia, naujamiesčio gatvėmis,
apipelijusiais senamiesčio kiemais savo laiku
nardė Česlovas Milošas, Tomas Venclova, o
Josifas Brodskis, kartą persmelktas gaivalingos ir stoiškos miesto dvasios, čia grįždavo ir
grįždavo...
Kas rytą skubėdami Vilniaus gatvėmis ir
skersgatviais, dažnas iš mūsų net nesusimąsto, kokią atmintį sugėrę seni miesto namai,
laiptinės, pasažai... Muziejaus darbuotojai,
surinkę unikalias Vilniuje nutikusias personalines istorijas, moksleiviams siekė perteikti laiko
ir vietos dvasią, siejamą su trijų iškilių poetų ir
bičiulių – T. Venclovos, J. Brodskio ir Č. Milošo
išgyvenimais Vilniaus mieste. Pasakojimą lydėjo specialiai projektui sukurta vaizdo medžiaga – animuotas prieškario ir pokario Vilniaus
nuotraukų montažas.

Kamilė, 18 m., Vilniaus Simono Daukanto
gimnazija:
„Man buvo ypač įdomu klausytis paprastų,
žmogiškų, intriguojančių istorijų apie žmones,
kuriuos visada įsivaizdavau tokius monumentalius, tarsi negyvus paminklus! Puiku būtų, jei
muziejus sukurtų antrąją edukacinės programos
dalį – ekskursiją nupasakotomis vietomis, apsilankymus garsiojoje „Neringoje“ ir „Hesburger“
(buvusioje Rudnickio kavinėje, kurioje mėgdavo
lankytis Č. Milošas)!“
Moksleiviai aktyviai dalyvavo ir po pasakojimo
sekusioje užduotyje, kurioje reikėjo atpažinti
Č. Milošo pėdsakus menančias vietas, nurodytas tarpukario Vilniaus žemėlapyje.
Kartą po tokios užduoties susidūrėme su
vieno iš tėvelių abejone, ar tikrai verta gilintis
į skaudų Lietuvos istorijos puslapį –  Vilniaus
okupacijos laikotarpį. Vis dėlto, koks spalvingas
ir kultūriškai turtingas gyvenimas virė tuometiniame Vilniaus Stepono Batoro universitete!
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Apie tai byloja 1978 m. Paryžiaus leidinyje
„Kultūra” išspausdintas plačiai žinomas T.
Venclovos ir Č. Milošo dialogas Vilniaus tema
„Vilnius kaip dvasinio gyvenimo forma”, iš kurio
nemažai pasaulio žmonių pirmą kartą sužinojo
apie Lietuvos ir Vilniaus problemas.
Vesdami šį edukacinį užsiėmimą, pastebėjome,
kad  T. Venclovos, Č. Milošo ir J. Brodskio asmeninės patirtys inspiruoja skirtingas refleksijas,
nuostabą ir supratimą, kad Vilnius šių poetų
kūryboje ir gyvenime – tarsi gyvas asmuo, su
kuriuo vyksta nepertraukiamas dialogas.
Vladas Turčinavičius, V. Kėvės-Mickevičiaus
memorialinio buto-muziejaus vyriausiasis
fondų saugotojas kalbėjo apie modulį „Įvairiakultūrės versmės Krėvės kūryboje“:
Esame pastebėję jaunosios kartos per mažą
domėjimąsi lietuvių literatūros klasika, todėl
buvo aktualu naujais būdais jaunimą sudominti
ir patraukti mokytis muziejuje. Rengiant šį
modulį, buvo sumanyta sukurti vadinamąją
audiovizualinę pagalbinę medžiagą, panaudojant Vinco Krėvės įvairiažanrę ir daugiatemę
kūrybą. Atsižvelgta į tautos kultūros tęstinumą,
tapatybės išsaugojimą ir ugdymą bei bendrąsias ugdymo programas. Vinco Krėvės kūryba –
dramos, romanai, apsakymai, padavimai teikia
įdomią menišką medžiagą moksleivių kultūrinei edukacijai ir meniniam lavinimuisi. Juolab
kad jo kūriniai – tai įvairiakultūrė versmė,
ugdanti pažinimą ir pakantumą kitai kultūrai,
tautai.
Edukacinio užsiėmimo veiksmas prasideda
pasirinktos temos pristatymu, vėliau perauga į
pačių moksleivių raiškųjį skaitymą, net vaidybą
arba diskusiją. Diskusija vyksta literatūrine ir
vaizduojamojo laikotarpio istorine temomis:
lietuvių etnografinio kaimo pasaulėvaizdis
(apysaka „Raganius“, apsakymas „Silkės“);
pagonybės ir vakarų krikščionybės santykis
(drama „Skirgaila“); Krėvės oriento gelmės
(romanas „Pratjekabuda“).
Apsilankymas autentiškoje rašytojo gyvenimo
aplinkoje, darbo kabinete ir svetainėje, įkvėpė
moksleivius labiau pasinerti į Krėvės pasaulį.
Jiems buvo rodoma specialiai šiai edukacinei
programai nufilmuota medžiaga „Subartonių
vaidila“ (atlikėjas aktorius Tomas Vaisieta) ir

pagal „Pratjekabudos“ dalį sukurtas vaizdo
montažas „Daivų keliais“ (rež. Gediminas
Sederevičius). Taip pat buvo panaudoti atskirų
spektaklio „Skirgaila“ (rež. Henrikas Vancevičius) scenų vaizdo įrašai.
Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai galėjo
pasirinkti kūrybinės kelionės maršrutą ir
keleivius. Buvo keliaujama su Krėvės dramos
„Skirgaila“ personažais ir filosofinės apysakos
„Pratjekabuda“ veikėjais. Gavusios užduotis,
dvi moksleivių grupės pasuko skirtingomis erdvėlaikio kryptimis: į Vakarus ir į Rytus. Raiškiai
paskaitę ištraukas ir pakeliavę po įvairiakultūrį
Krėvės kūrybos pasaulį, abiejų grupių moksleiviai išraiškingai pristatė kūrybinės kelionės
įspūdžius. Žiūrint „Skirgailos“ įžangą, salėje
girdėjosi: „Koks vyskupas gudrus strategas ir
krikščionybę naudoja politikos tikslams!” Ste-

Iš edukacinio užsiėmimo „Muzika,
kaip žodis, skaičius, spalva“.
Moksleivės Emiljos Vinžanovaitės nuotr.
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bint kryžiuočio Kelerio dialogus su kunigaikštyte Duonute, pasigirdo: „Keleris įsimylėjo iki
ausų!“ Moksleiviai buvo ne tik nustebinti filmu
„Daivų keliais“, bet ir sužavėti Krėvės tekstu bei
induistinės meilės scena. O šokėjos bajaderės Gadžiagamini ir brahmano Atipranaprijo
susitikimo scenos metu susižavėjęs jaunuolis
šūktelėjo: „Šaunu, kad bajederė vyrą vadina
viešpačiu!“ Po dvejų metų klajonių dykumoje
brahmanas Atipranaprijas klausia savęs: „Kas
aš esu, kad išdrįsau amžinos jaunatvės panorėti...“ Ir atsako: „Saulės vėmalas esu, dangaus
atmata, žemės mėšlas!..” Po peržiūros vienas
moksleivis pasakė: „Tai Krėvė – fundamentinės
fizikos ir elementarių dalelių pranašas!?”
Pasakojant apie skerdžiaus Gugio paveikslą
(apysaka „Raganius“) ir humoro spalvomis
pavaizdavus lietuvių ir žydų gyvenimą XX a.
pradžios Lietuvos miestelyje (apsakymas „Silkės“), moksleiviams buvo pristatytas lietuvių
etnografinio kaimo pasaulėvaizdis. O mokinių
skaitoma ištrauka „Pas dangaus vartus“ paliko
jų atmintyje neišdildomą išmintingo skerdžiaus
Gugio paveikslą. Pamokos kulminacija tapo
vaizdo medžiaga „Subartonių vaidila“ (atlikėjas – aktorius Tomas Vaisieta), nufilmuota
Krėvės gimtajame name Subartonyse.
Ramunė Šorienė, V. Mykolaičio-Putino memorialinio buto-muziejaus vyriausioji fondų
saugotoja apie modulį „Lietuvių simbolistai
Europos kontekste“ pasakojo:

Šią edukacinę programą parengėme, remdamiesi viduriniojo ugdymo mokyklinėmis
programomis. Norėjome gerokai palengvinti
mokytojų darbą, kad atėję į muziejų vyresniųjų klasių mokiniai išsamiai susipažintų su
simbolizmo sąvoka, ryškiausiais Europos,
Rusijos, Lietuvos simbolistais. Stengėmės
„išeiti“ iš mokyklinių vadovėlių „rėmų“ ir
pateikti mokiniams ne tik kuo daugiau vaizdo
ir garso medžiagos, padedant išsamiau suvokti
simbolizmo specifiką, bet ir daugiau neįprastų
biografinių žinių apie kiekvieną simbolizmo
atstovą (Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Valery,
P. Verlaine, E. Munch, F. Rops, L. Bakst,
N. Rerich ir kt.). Atrinkome įspūdingiausius
pačių ryškiausių, žymiausių Europos, Rusijos
simbolistų dailės darbus, kurie, parengus vaizdo ir garso mokomąją priemonę, buvo rodomi
ekrane. Labai džiaugėmės, kad „pataikėme į
dešimtuką“ – mokiniams labai patiko kokybiškas dailės kūrinių pateikimas. Smagiausia, kad
mokiniai savo noru imdavo komentuoti darbus,
„šifruoti“ simbolius. Būtent to ir siekėme, kad
užsiėmimų dalyviai ugdytųsi platesnį literatūrinį, kultūrinį akiratį, lavintų meninį skonį, vertintų kūrinius, aptartų jų sąsajas su dabartimi.
Nebuvo nė vieno dailės darbo, kurio mokiniai
nebūtų komentavę. Stebino įžvalgūs, dažnai
šmaikštūs jų pastebėjimai. Gal todėl, kad buvo
mokomasi muziejuje, nekasdienėje erdvėje,
mokiniai buvo labiau atsipalaidavę, drąsesni.
Dažnai mokytojos nustebdavo, kad mokykloje tylesni, santūresni mokiniai muziejuje
tiesiog atsiverdavo, „sužibėdavo“ netikėtomis,
giliomis įžvalgomis. Apžvelgę simbolizmo „judėjimą“ nuo gimimo Prancūzijoje, „atkeliaudavome“ į Lietuvą. Mokyklų viduriniojo ugdymo
programos, kaip ryškiausius ir privalomus lietuvių literatūros simbolizmo atstovus, pristato V.
Mykolaitį-Putiną, Balį Sruogą. Kaip siūlytinus –
J. Baltrušaitį, J. Savickį, Vydūną. Lietuviškąją
apžvalgą pradėdavome Vytauto Kernagio
balade „Margi sakalai“ pagal V. Mykolaičio-Putino eilėraštį. Mokiniai, išklausę baladę,
pripažindavo, koks įstabus dviejų skirtingu
laiku gyvenusių menininkų susitikimas įvyksta
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Užsiėmimo „Įvairiakultūrės
versmės Krėvės kūryboje“
akimirka.
V. Krėvės-Mickevičiaus
memorialinio buto-muziejaus
archyvo nuotr.

kūryboje. Nors ryškiausi lietuvių simbolistinės
literatūros atstovai yra Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Jurgis Baltrušaitis, mokiniams pateikėme išsamias žinias ir apie kitus
lietuvių simbolistus: poetus Motiejų Gustaitį,
Faustą Kiršą, Oskarą Milašių, rašytojus Sofiją
Kymantaitę-Čiurlionienę, Vydūną. Aktoriaus
Sauliaus Bagaliūno skaitomą Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Vakaro giesmė“ mokiniai klausydavo nuščiuvę, įsigilinę į teksto esmę, kurią
dažnai interpretuodavo savaip. Edukaciniuose
užsiėmimuose nebuvo tokių, kas nežinotų apie
M. K. Čiurlionį, bet retas buvo matęs skulptoriaus Juozo Zikaro darbą „Liūdesys“ (1930 m.),
skulptoriaus Petro Rimšos darbus. Susižavėjimą sukėlė dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tapybos darbas „Sielvartas“ (1906 m.),
Ferdinando Ruščico „Ruduo“ (1901 m.).
Mokiniai ekrane išvydo Vincą Mykolaitį-Putiną,
ateinantį į savo darbo kambarį, atsisėdantį prie
rašomojo stalo ir deklamuojantį simbolistinį

Kadras iš edukacinio
užsiėmimo „Įvairiakultūrės
versmės Krėvės kūryboje“
vaizdo montažų.
V. Krėvės-Mickevičiaus
memorialinio buto-muziejaus
archyvo nuotr.

eilėraštį „Kėliaus iš kapo“ (kadras iš dokumentinio filmo). Perskaitęs eilėraštį, poetas ištaria:
„Pabaiga...“ Mokiniai sutartinai ėmė ploti, nes
tai tikrai buvo edukacinio užsiėmimo vaizdo ir
garso pateikties pabaiga. Visi ėjo patikrinti, ar
poeto darbo kambarys tikrai toks, kokį matė
ekrane. Kadangi muziejus labai autentiškas,
kabinetą išvydo nepakitusį. Ten apžiūrėjo
unikalias knygas: Ch. Baudelaire „Pykčio gėlės“
(1924 m.), V. Mykolaičio-Putino „Tarp dviejų
aušrų“ (1927 m.), B. Sruogos „Saulė ir smiltys“
(1920 m.) su unikaliu, vieninteliu pasaulyje viršeliu, kurį B. Sruogos žmona Vanda Sruogienė
sukūrė iš pačios išaustų tautinių juostų.
Po turiningos pertraukėlės edukacinio užsiėmimo dalyviams išdalinome specialius kietus
laikiklius popieriui ir rašymo priemones. Prie
laikiklių mokiniai rado prisegtus klausimynus, į
kuriuos turėjo atsakyti. Taip mokiniai pasitikrino naujai įgytas žinias.
Labai džiaugiamės, kad projektas pavyko. Ne
tik mokytojos džiaugėsi, kad netradicinėje
erdvėje vyko reikiamos pamokos, bet ir mokiniams tai buvo įdomus, pilnas spalvų ir garsų
pabuvimas už klasės sienų.

110

Svajūnas Randis

Skrydis per Lietuvos istoriją: nuo edukacinės
programos iki mokyklų konkurso

Lietuvos aviacijos muziejus, dalyvaudamas
projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, pagrindiniu tikslu
išsikėlė sukurti bendrą su švietimo įstaigų
pedagogais muziejaus edukacinių užsiėmimų
rengimo strategiją.
Džiaugiamės, kad sutelktomis pastangomis
pavyko įgyvendinti šį tikslą. Glaudžiai bendradarbiaudami su istorijos, fizikos, žmogaus
saugos disciplinų mokytojais, radome bendrų
sąlyčio taškų. Bendru darbu pavyko parengti
ne tik patrauklius jaunimui, bet ir informatyvius
bei atliepiančius bendrojo ugdymo mokyklų
programas edukacinius užsiėmimus. Siekiant,
kad dėstoma medžiaga būtų geriau įsisavinama, teorinė edukacinio užsiėmimo dalis buvo
papildyta praktine faktų vizualizacija, net
praktinėmis užduotimis, kuriose reikėjo įgytas
žinias panaudoti praktikoje. Istorinės medžiagos testuose mūsų edukaciniame užsiėmime skatinome jaunimą naudoti šiuolaikines
komunikacijos priemones, įvairias informacijos
paieškos sistemas, kas, žinoma, buvo siejama ir
su užsienio kalbų vartojimo įgūdžių tobulinimu.
Pagal šią edukacinę programą, XX a. Lietuvos
istorijos aspektus nagrinėjantis edukacinis užsiėmimas parengtas taip, kad mūsų nepriklausomos valstybės istoriją nušviestų per pasakojimą apie Lietuvos aviaciją ir aviatorius – vieną
pažangiausių žmonijos veiklos sričių. Metodinę
paramą bendrojo ugdymo mokyklų istorijos
programų klausimais teikė Kauno J. Dobkevi-

čiaus vidurinės mokyklos istorijos mokytoja
metodininkė Nijolė Barkauskienė ir A. Smetonos pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas
metodininkas Sigitas Nefas.
Įgytas fizikos mokslų žinias apie dujų srautų dinamiką ir atmosferinių reiškinių teoriją
edukacinių užsiėmimų dalyviai turėjo taikyti,
bandydami valdyti sraigtasparnio modelį ar net
keleivinį lainerį kompiuteriniu mūsų muziejaus
skrydžių imituokliu. Fizikos formulių ir dėsnių aiškinimą įtraukti į muziejaus edukacinį
užsiėmimą patarė ilgametė J. Dobkevičiaus
vidurinės mokyklos fizikos mokytoja metodininkė Irena Kairienė.
Vienas programos „Skrydis per Lietuvos istoriją“ užsiėmimas buvo skirtas gaisrų prevencijai
ir treniruotėms bei formuoti moksleivių įgūdžius ekstremalių situacijų atveju. Šis užsiėmimas labai tiksliai atitiko mokymo programas.
Muziejus turi parengęs keturias šio užsiėmimo
versijas įvairių amžiaus grupių moksleiviams.
Žmogaus saugos disciplinų mokytojai užsiėmimą įvertino labai palankiai, nes praktinėms
žmogaus saugos programų užduotims vykdyti
dauguma mokyklų neturi materialinės bazės.
Rengiantis šiam užsiėmimui, muziejų konsultavo Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atsargos
pulkininkas Vitas Rimkus ir Kauno A. Stulginskio mokyklos daugiafunkcinio centro mokytoja
Vilma Kazlauskienė.
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Užsiėmimo „Vardan Lietuvos“
dalyviai prie veikiančios
„Lituanica“ kopijos.
Svajūno Randžio nuotr.

Liepsnų „tramdymas“
užsiėmime „Saugoti ir ginti“.
Svajūno Randžio nuotr.

Tiksline Lietuvos aviacijos muziejaus edukacinės programos „Skrydis per Lietuvos istoriją“
auditorija pasirinkome 8–10 klasių moksleivius.
Neturėdami pedagoginio darbo patirties, darėme ir klaidų. Didžiausias iššūkis buvo pamokų
tvarkaraščių derinimas, kadangi savo edukacinę programą sudarėme iš keturių atskirų
edukacinių užsiėmimų – „Vardan Lietuvos“, „Ir
vis dėlto jis skrenda“, „Saugoti ir ginti“ ir „Gero
skrydžio“ – sugrupuotų po du. Taigi, neteisingai
suplanavome užsiėmimus ir mokiniams muziejuje tekdavo praleisti gerą pusdienį – keturias
valandas. Mokyklos vyresniųjų klasių moksleivius nelabai noriai išleisdavo visai dienai, o po
kelių pamokų mokykloje papildomai muziejuje
praleisti keturias valandas būdavo nemenkas
iššūkis, nepaisant net gerokai didesnio tokių
užsiėmimų atraktyvumo. Vykdyti projekto
„Muziejus – mokykla – moksleivis“ edukacinę
programą buvo sudėtinga ir Aviacijos muziejaus muziejininkams edukatoriams. Darbo
krūviai išaugo neproporcingai skirtam papildomam apmokėjimui. Žinoma, muziejaus
vadovybė džiaugėsi padidėjusia muziejininkų
edukatorių kvalifikacija ir tolimesnės edukologinės veiklos perspektyvomis.

2012–2014 m. Lietuvos aviacijos muziejaus
edukacinėje programoje dalyvavo 565 moksleiviai, iš viso pravedėme 112 edukacinių užsi
ėmimų.
Ypač džiaugėmės vėliausiu bendru mūsų muziejaus ir J. Dobkevičiaus vidurinės mokyklos
projektu – Kauno miesto mokinių konkursu
„Skrydis per Lietuvos istoriją“. Patriotiškumo,
didžiavimosi mūsų šalies istorija, profesinio
orientavimo, moksleivių kūrybiškumo ir laisvos
visuomenės vertybių nuostatomis pagrįstame
renginyje 2015 m. dalyvavo devynios Lietuvos
ir Punsko S. Dariaus ir S. Girėno pagrindinės
mokyklos komandos. Po renginio ir moksleiviai, ir mokytojai nutarė organizuoti panašius
konkursus ir ateityje.
Kauno A. Smetonos pagrindinės mokyklos
mokytojo metodininko Sigito Nefo įspūdžiai po
projekto:
„Teko dalyvauti rengiant Jūsų muziejaus edukacinės programos istorijai skirto užsiėmimo
pradinį projektą. Labai džiugu, kad, įvertinus
visas pastabas ir patarimus, kiek modifikavus šį
edukacinį užsiėmimą, pavyko parengti ir puikiai
pravesti šiandien labai aktualų istorinių žinių
konkursą. Būtinai aktyviai dalyvausiu ir būsimuose bendruose muziejaus bendrojo lavinimo
mokyklų istorikų projektuose.“
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Edita Jusčiūtė

Chemija ir virtuvė

se moksleiviai negali eksperimentuoti gamtos
laboratorijose. Trūksta įrangos, apsaugos
priemonių. Energetikos ir technikos muziejuje
įrengtoje laboratorijoje eksperimentavo kiek
vienas dalyvis. Moksleiviai dirbo grupelėmis po
tris, kiekvienas turėjo užduotį, kurią kito užsiėmimo metu turėjo perleisti komandos nariui.
Kiekvienas turėjo progą garinti pasigamintą
jūros vandenį, kruopščiai sverti medžiagas,
matuoti, maišyti, filtruoti ir pan.

Edukacinė programa
„Chemija ir virtuvė“.
Akimirkos iš užsiėmimų.
Energetikos ir technikos
muziejaus archyvo nuotr.

Energetikos ir technikos muziejaus komanda,
dalyvaudama projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“,
kartu su chemijos mokytoju specialiai šiam
projektui sukūrė edukacinę programą „Chemija
ir virtuvė“.
2012–2014 m. organizuota edukacinė programa – tai keturių užsiėmimų ciklas, skatinantis
5–8 klasių moksleivius stebėti ir tirti savo
artimiausią aplinką, suvokti joje vykstančių
reiškinių priežasčių ir pasekmių ryšius, ugdyti
kruopštumą, pastabumą ir gebėjimą dirbti
komandoje.
Tyrinėjimais grįsta muziejaus edukacinė
programa „Chemija ir virtuvė“ papildė gamtamokslinio ugdymo programą. Dažnai mokyklo-

Edukacinės programos „Chemija ir virtuvė“
metu moksleiviai gilinosi į kelias temas: vandens, rūgimo proceso, kristalizacijos, burbulų
(burbulologijos). Kiekvieno užsiėmimo metu
edukatoriai su moksleiviais aptardavo teoriją, pasidalindavo įžvalgomis, diskutuodavo.
Teorinė dalis buvo papildyta eksperimentais.
Iš viso per porą metų atlikta daugiau nei 500
eksperimentų. Pastabas, eksperimentų išvadas
grupės žymėdavo užduočių lapuose, kurie pasitarnavo rengiantis baigiamajam žinių patik
rinimo testui. Jo rezultatai dažnai mokyklose
buvo įvertinami vienu iš motyvacijos didinimo
įrankiu – pažymiu. Anot Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytojos Danguolės Narečionienės,
moksleivių motyvaciją didino ir neformali
mokymosi aplinka.
Edukacinių užsiėmimų dalyviai dirbdavo įrengtoje gamtos mokslų laboratorijoje, naudodavo apsaugos priemones: chalatus, pirštines,
akinius. Prieš kiekvieną užsiėmimą edukatoriai
dalyviams primindavo darbo ir elgesio laboratorijoje taisykles, praktinių užsiėmimų metu
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nės, „užsiėmimai buvo ypač naudingi septintokams, kurie aštuntoje klasėje jau mokosi
chemijos, tai buvo jų pirmas susipažinimas su
chemijos mokslu. Žemesnių klasių mokiniams
labai patiko patiems atlikti bandymus, stebėti,
analizuoti, daryti išvadas“. Moksleiviai taip pat
įvertino mokymąsi už jiems įprastos mokyklos
ribų.
Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleivė Patricija:
„Nors muziejai dažnai būna nelabai įdomūs, bet
naudos iš jų gauname daug ir įdomiau mokomės
dalykų.“
Jai antrina bendraklasis Antanas:

Edukacinė programa
„Chemija ir virtuvė“.
Pieno raštai.
Kristinos Greičienės nuotr.

paaiškindavo, kaip naudotis laboratorijos
įrankiais ir indais. Eksperimentų metu buvo
naudojamasi ne tik mėgintuvėliais, piltuvėliais
ar petri lėkštelėmis, bet ir spiritinėmis lempelėmis. Moksleiviai eksperimentuodavo su puikiai
pažįstamomis, dažniausiai buityje – virtuvėje – sutinkamomis medžiagomis: vandeniu,
druska, pienu, actu, muilu ir kt. Specialiai
programai įsigytu stereomikroskopu grupė
turėjo galimybę stebėti mikropasaulį: druskos,
cukraus kristalus, žemę, įvairių spalvų plaukus.
Nemėgstantiems plautis rankų buvo naudinga
iš labai arti pamatyti, kas susikaupia panagėse,
ant odos paviršiaus.
Energetikos ir technikos muziejus pasirašė sutartis su dviem Vilniaus mokyklomis. Edukacinėje programoje „Chemija ir virtuvė“, vykdytoje dvejus metus, dalyvavo Vilniaus Gabijos
gimnazijos ir Taikos progimnazijos 5–8 klasių
moksleiviai. Pasak mokytojos D. Narečionie-

„Mokymasis neformalioje aplinkoje teikia
naudos: tokias pamokas prisimename geriau
ir negriaužiame vadovėlių, o viską atliekame
praktikoje.“
530 užsiėmimuose dalyvavę moksleiviai
išmoko atpažinti juos supančius cheminius ir
fizikinius reiškinius, nusakyti juose veikiančius
ryšius. Susipažino su buityje naudojamomis
cheminėmis medžiagomis ir jų savybėmis.
Išmoko saugiai dirbti su laboratorine įranga ir
cheminėmis medžiagomis. Įgijo darbo grupėmis, informacijos apibendrinimo įgūdžių, lavino pastabumą, kruopštumą, loginį mąstymą.
Per stereomikroskopą tyrinėjo mikropasaulio
paslaptis, suraugino daugiau nei 50 litrų pieno
ir išpūtė tūkstančius burbulų.
Vienas didžiausių pasiektų rezultatų – gražaus
muziejaus bendradarbiavimo su mokyklomis ir
jų bendruomenėmis užmezgimas. Neformalus
švietimas, organizuojamas muziejų erdvėse,
skatina ne tik moksleivius kitaip, neįprastai
sužinoti naujų dalykų, mokytojus – derinti
mokomuosius dalykus su muziejuose esančia
medžiaga, bet ir muziejaus edukatorius –
įveikti naujus iššūkius, gilinti profesines žinias.
Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimas yra
puiki pradžia ateities projektams.

Edukacinė programa
„Chemija ir virtuvė“.
Akimirkos iš užsiėmimų.
Energetikos ir technikos
muziejaus archyvo nuotr.
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Soneta Būdvytienė

Istorija šalia manęs, arba Šilalėje muziejus
ir mokykla jau mokosi kartu

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, dalyvaudamas projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas“, 2012 m.
pradėjo vykdyti naują edukacinę programą
„Istorija šalia manęs“ , skirtą 3–8 klasių moksleiviams.
Programa buvo kuriama talkinant mokyklų
partnerių mokytojoms: Irminai Kėblienei –
lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, Onai
Brazauskaitei – istorijos mokytojai metodininkei. Programą sudarė užsiėmimai, kurie vyko
ne tik muziejuje, bet ir kultūros paveldo objektuose, istorinėse vietovėse. Programos tikslas
ir uždaviniai buvo pritaikyti išsamiam savo
krašto pažinimui, remiantis bendrojo ugdymo
programomis ir atsižvelgiant į dalyvių amžių
bei užsiėmimų įgyvendinimo vietą: skatinti
mokymąsi kultūrinėje, gamtos aplinkoje; vesti
užsiėmimus, pritaikytus bendrojo ugdymo
mokyklų programoms, muziejuje, prie kultūros
ir gamtos paminklų, istorinėse vietovėse;
susipažinti su spaudos draudimo laikotarpiu
Lietuvoje; sužinoti baltų gyvenimo ir piliakalnių kūrimosi istoriją; aplankyti garsiausius
rajono piliakalnius; susipažinti su Šilalės miesto
kūrimosi istorija; išgirsti garsiausių kraštiečių
pasiekimus ir jų reikšmę Šilalei; susipažinti su
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kovų
istorija Šilalėje; atlikti užsiėmimų temoms
pritaikytas užduotis pratybų sąsiuviniuose.

Įgyvendinant projektą, muziejuje buvo sukurta
mokymo ir mokymosi reikmes atitinkanti
aplinka: įsigytos mokymo priemonės, įranga,
reikalinga edukacinei programai, parengtos
mokymuisi reikalingos garso ir vaizdo priemonės, išleisti užduočių sąsiuviniai ir kt. Pagal ne
mažiau kaip 8 akademinių valandų trukmės
neformaliojo švietimo programą mūsų muziejuje mokėsi 330 moksleivių. Buvo organizuotos
ekskursijos, pasakojama, demonstruojami
eksponatai, organizuotos žaidybinės viktorinos, pateikta vaizdo ir garso informacija,
minčių lietus, pildyti pratybų sąsiuviniai, vyko
diskusijos, analizavimas, stebėjimas, dirbta su
žemėlapiu.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus edukacinė programa „Istorija šalia manęs“ sudaryta
iš trijų dalių, kurių kiekviena turi teorinę ir
praktinę dalis. Po 3 akademines valandas skirta
dviem programos dalims: „Paslaptingoji gadynė“ ir „Pilies kalno paslaptys“, ir 2 akademinės
valandos daliai „Ką mena Nepriklausomybės
ąžuolas – Šilalės miesto širdis?“. Buvo pateikta
informacija, įtvirtinanti žinias apie reikšmingus,
lietuvių nacionaliniam identitetui būdingus
istorijos momentus nuo XIII a. iki Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo. Programa įvairi
savo tematika ir turi tęstinumą. Edukacinė programa buvo istorinio ir literatūrinio pobūdžio,
todėl jos metu naudota muziejuje sukaupta
istorinė informacija, eksponatai.
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„Paslaptingoji gadynė“
Užsiėmimai vyko kunigo, kalbininko Kazimiero Jauniaus klėtelėje-muziejuje, Kvėdarnos
apylinkėse, kur buvo susitelkęs Šilalės krašto
knygnešių „žiedas“. Daraktorinė mokykla – tai
išskirtinis XIX a. lietuvių tautos pasipriešinimo
carinės Rusijos politikai reiškinys, tiesiogiai susijęs su knygnešyste. Mokiniams buvo pasakojama apie caro valdžią, kuri 1864 m. uždraudė
lietuviškas mokyklas ir lietuvišką spaudą.
Dalyviai buvo supažindinami ne tik su Šilalės
krašto, bet ir su Lietuvos knygnešiais, jų keliais,
buvusiomis daraktorinėmis mokyklomis.
Moksleiviai turėjo galimybę, šviečiant liktarnai,
rašyti plunksna ant sendinto popieriaus, pašyti
vilnas, žiūrėti filmą „Knygnešys“. Po užsiėmimo
aplankė žymiausio mūsų krašto knygnešio P.
Kavaliausko kapą.

„Pilies kalno paslaptys“
Šiuose užsiėmimuose mokiniai susipažino su
Šilalės krašto piliakalnių ir ant šių piliakalnių
stovėjusių pilių istorija. Teorinė užsiėmimų
dalis vyko muziejaus archeologijos salėje. Buvo
aiškinama, kas yra baltai, kur jie gyveno, kaip
gyveno (pasakojama apie stulpinius pasta-

Pajūralio pagrindinės
mokyklos moksleiviai ir
mokytoja Ona Dvilienė
užsiėmime „Pilies
kalno paslaptys“ prie
Medvėgalio piliakalnio.
Vitalijos Petkutės nuotr.

tus, gulsčių rąstų ir dūmines trobas, amatus,
verslus). Užsiėmimuose, remiantis autentiška
muziejuje turima archeologinių kasinėjimų medžiaga, buvo aptartas pirmųjų sustiprintų baltų
gyvenviečių-piliakalnių atsiradimas. Apžvelgti
išlikę Karšuvos ir Medininkų žemių piliakalniai
(Šilalės rajone). Akcentuota gyvenamoji vieta –
piliakalnis ir jo istorija, tipai, užstatymas. Pasakota, kokios vyko kovos. Ankstyviausi Šilalės
piliakalniai datuojami I tūkst. pr. Kr. antrąja
puse. Ką dar žinome apie tą laikotarpį?
Užsiėmimų metu moksleiviai, piešdami ir lipdydami iš modelino, kūrė archeologinių radinių
rekonstrukcijas. Buvo atliekamos pratybų
sąsiuvinyje pateiktos užduotys.
Antra integruotos pamokos dalis – ekskursijos
prie garsiausių Šilalės piliakalnių: Medvėgalio
archeologinio komplekso ir menamos Pilėnų
pilies vietos – Bilionių piliakalnio.

„Ką mena Nepriklausomybės ąžuolas –
Šilalės miesto širdis?“
Moksleiviai buvo supažindinti su Šilalės miesto
istorija, jo atsiradimu, plėtra, savita architektūra ir paminklais, sužinojo jų atsiradimo istoriją,
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A. Bacevičienė) pristatė programai pasiūtus
drabužius (XII ir XIX a.), pratybų sąsiuvinius,
senovinius rašymo rinkinius.
Pasibaigus programai, moksleiviams buvo
įteikti neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimai. Šilalės muziejuje parengta
programa yra iš dalies suderinta su bendrojo
ugdymo programomis, bendradarbiaujant su
mokyklomis partnerėmis: Šilalės S. Dariaus ir
S. Girėno progimnazija, Kvėdarnos K. Jauniaus
gimnazija ir Pajūralio pagrindine mokykla. Esame labai dėkingi šių mokyklų vadovams, mokytojams ir mokiniams, dalyvavusiems projekte.

Programoje dalyvavusių mokytojų ir
mokinių atsiliepimai
Kazimiero Jauniaus
gimnazijos moksleiviai
užsiėmime „Paslaptingoji
gadynė“ kalbininko
K. Jauniaus klėtelėjemuziejuje.
Aurelijos Bacevičienės nuotr.

Elena Linkienė, Pajūralio pagrindinės mokyklos
lietuvių kalbos vyr. mokytoja:
reikšmę dabartiniame šilališkių gyvenime.
Aptarė prie Nepriklausomybės ąžuolo vykusius
politinio gyvenimo momentus, susipažino su
Šilalės miesto įkūrėjais senos žemaičių didbajorių giminės atstovais Vaitiekaus Orvydo (Orvydavičiaus) gimine, kitais miestui nusipelniusiais
kraštiečiais: S. Gaudėšiumi, S. Biržiškiu ir kt.,
jų pasiekimais. Heraldikos užsiėmimuose buvo
paaiškinta Šilalės miesto ir miestelių simbolių
reikšmė, atsiradimo istorija (vėliava, herbas).
Užsiėmimai vyko Vlado Statkevičiaus muziejuje
ir mieste.
Išleistas „Edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinis“, skirtas visos programos edukacinei
veiklai, visoms trims dalims.
Šiuo projektu buvo siekiama suformuoti nacio
nalinį muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo
tinklą, kad muziejai ir mokyklos sutelktų savo
kompetencijas ir išteklius, per neformaliojo
švietimo paslaugų plėtrą tobulintų pilietinio ir
tautinio ugdymo procesą.
2013 m. gegužės 21 d. Nacionalinėje dailės
galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyko
tarptautinė konferencija „Muziejus – mokykla
– moksleivis“, skirta projekto rezultatų sklaidai.
Konferencijoje dalyvavo šalies mokytojai,
mokiniai ir muziejininkai. Šilalės muziejus
(fondų saugotoja R. Dirškuvienė, muziejininkė

„Pajūralio pagrindinės mokyklos 3–8 klasių
mokiniai dalyvavo Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejaus edukacinėje programoje „Istorija šalia
manęs“. Netradicinė apranga puikiai atskleidė
daraktorės vaidmenį. Vaikai pateko į netradicinę
mokymosi aplinką: kaimo daržinė, viename kampe verpimo ratelis, pintinėje neiškedentos vilnos,
žibalinė lempa, kiti XIX a. pabaigos kaimiečių
buities daiktai, kitoje – ilgi mediniai stalai ir suolai, prie kurių jie ir susėdo. Tai buvo puiki istorijos
ir lietuvių kalbos pamoka apie spaudos draudimo
laikotarpį, knygnešių veiklą ir gyvenimą. Išklausę
pasakojimo, mokiniai turėjo galimybę pabūti
slaptosios mokyklos mokiniais – rašė lentelėje
žąsies plunksna. Paskui mokiniai išmoktas žinias
pasitikrino atlikdami užduotis pratybų sąsiuvinyje. Mokiniai ne tik klausėsi teorijos, bet ir
galėjo pamatyti autentiškus muziejuje sukauptus
archeologinių kasinėjimų radinius.
Tokios netradicinės pamokos mokiniams padeda
geriau suvokti laiko tėkmę ir kitaip pažvelgti į
buvusius įvykius, įsijausti į istorines asmenybes,
pajusti to laikotarpio dvasią. Buvimas aplinkoje,
kurioje praeityje kažkas vyko, dar labiau nukreipia į praeitį ir patvirtina jos realumą, įgauna
naują prasmę. Mokinys pajunta praeitį ir dabartį
ne per knygas, o konkrečioje vietoje, kuri pilna
paslaptingos istorijos, todėl gerėja mokymosi
kokybė. Be to, vedant pamokas muziejuose,
derinami įvairūs metodai: ekskursija, aiškinimas,
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diskusija, praktinis darbas ir kt. Mokytojai turėtų
naudotis tokia galimybe vesti pamokas muziejuose. Mokomoji medžiaga mokiniams pateikiama įvairiomis formomis, mokiniai nuoširdžiai
atlieka užduotis, informacija priimama visai kitaip. Taigi, mokytis netradicinėje aplinkoje daug
maloniau, efektyviau ir produktyviau. Dėkojame
muziejaus vadovei už nuostabias pamokas.“
Kamilė Pamedytytė, Pajūralio pagrindinės
mokyklos 8 klasės mokinė:
„Pamokos, vedamos netradicinėje aplinkoje, yra
gyvesnės, gali ne tik išgirsti, bet ir prisiliesti prie
objektų, apžiūrėti gyvai. Laikas daug greičiau
prabėga, nelauki, kada suskambės skambutis.
Be to, informacija geriau įsimenama, nes yra
veiksmas, garsas, judesys.“
Dainora Žansytytė, Pajūralio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė.
„Šių užsiėmimų metu patiko mokytoja, tai yra
programos vadovė, nes ji kiekvienoje programos
dalyje stengėsi būti apsirengusi to meto rūbais,
kad sukurtų tą dvasią ir mums ją perduotų.“
Ona Brazauskaitė, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokytoja metodininkė:
„Įgyvendinti edukacinę programą „Istorija šalia
manęs“ Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 5–8 klasių mokiniams labai geranoriškai
padėjo ir tuometinis direktorius Stasys Norbutas,
ir pavaduotoja ugdymui Virginija Vyšniauskienė.
Buvo koreguotas tvarkaraštis, paskirti lydintys
mokytojai, kad mokiniai galėtų ugdytis netradicinėje aplinkoje: K. Jauniaus klėtelėje, ant
Medvėgalio piliakalnio, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje.
Netradicinė aplinka stiprina mokinių mokymosi
motyvaciją ir žingeidumą, padeda geriau įsiminti
pateiktą medžiagą, įsijausti į to meto aplinką,
buitį patiems tampat istorinės aplinkos dalyviais
(rašymas žąsies plunksna, autentiška troba,
slaptas mokymasis, kopimas į piliakalnį, senosios Šilalės pažinimas). Labai patiko, kad teorija
buvo neatskirta nuo praktikos. Tai, ką sužinojo,
vaikai įtvirtino atlikdami parengtas pratybų sąsiuvinių užduotis, reflektavo klasėje dalydamiesi
įspūdžiais, kartodami temas.
Labai dėkoju už suteiktą galimybę mūsų mokyklos mokiniams geriau pažinti savo krašto
istoriją netradiciniais metodais.“

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinių
klasių mokytoja metodininkė Danutė Mitkienė:
„Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinukai džiaugėsi sužinoję apie galimybę dalyvauti Vlado Statkevičiaus muziejaus edukacinės
programos projekte „Istorija šalia manęs“. Ją
perskaitę, net neįsivaizdavome, kokį žinių krepšį
gausime dovanų. Kiek įdomios pažintinės, vaizduotės ir praktinės veiklos patirsime.
Nepamirštamas užsiėmimas vyko kunigo, kalbininko Kazimiero Jauniaus klėtelėje. Čia mokiniai
sužinojo apie sunkų ir pavojingą knygnešių
gyvenimą. Mokėsi rašyti žąsies plunksna ant
sendinto popieriaus. Viso to mokė „tikru“ mokytoju vadinamas daraktorius. Smalsu buvo pabūti
XIX a. antros pusės mokyklos mokiniais, pajusti
laikotarpio dvasią.
Net neįsivaizdavome, kokia piliakalnių gausa
didžiuojasi Šilalės rajonas. Sužinojome, kad čia
jų yra daugiausia visoje Žemaitijoje – net 32. Ir
kaip mums nesididžiuoti garsiausiu žemaičių
ir Lietuvos piliakalniu – Medvėgaliu. Mokiniai
susipažino su ten stovėjusių pilių istorija, tų laikų
amatais, verslais, stulpiniais pastatais, dūminėmis trobomis. Tikriausiai, dauguma vaikų pirmą
kartą išgirdo apie Lietuvos kūlgrindą, turėjo galimybę ją apžiūrėti, išbandyti, sužinoti jos reikšmę.
Įspūdinga ir įdomu buvo žiūrėti, kaip mokiniai
praktiškai atkūrė matytų radinių rekonstrukcijas
piešdami, lipdydami ir lankydami.
Projektas „Istorija šalia manęs“ ne tik suteikė
mokiniams ir jame dalyvavusioms mokytojoms,
Ritai Aleksandravičienei bei Danutei Mitkienei,
žinių, pažinimo džiaugsmo, bet ir įkvėpė toliau
domėtis krašto istorija. Projekto įkvėpti mokiniai
dalijosi įspūdžiais, kūrė savas istorijas. Ketvirtokai Tadas Gudauskas ir Samanta Vaičikauskaitė,
remdamiesi įgytomis žiniomis, net sukūrė pasakas, kurias pristatė konkursui „Lietuvos vaikai
kuria pasakas“.
Lauksime naujų, tokių įdomių ir naudingų, pažintinių ir praktinių projektų.“
Sigita Vaitiekienė, Šilalės Dariaus ir Girėno
progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė:
„Džiaugiamės, kad mano klasės mokiniai turėjo
puikią galimybę dalyvauti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus organizuotoje edukacinėje
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Šilalės S. Dariaus ir
S. Girėno progimnazijos
moksleiviai su mokytoja
Danute Mitkiene ir
muziejininkėmis Rita
Dirškuviene ir Soneta
Budvytiene.
Aurelijos Bacevičienės nuotr.

programoje „Istorija šalia manęs“. Mokiniams
buvo suteikta galimybė sužinoti, mokytis jiems
neįprastoje kultūrinėje, gamtos aplinkoje –
muziejuje, prie kultūros ir gamtos paminklų. Visų
užsiėmimų metu didžiulį mokinių susidomėjimą
kėlė patrauklios, kūrybingai parengtos užduotys.
Kiekvienas užsiėmimas buvo įdomus, naudingas,
prasmingas. Ši programa suteikė galimybę mokiniams pažinti savo kraštą, miestą, jo istoriją,
garsiausių kraštiečių pasiekimus, jų gyvenimo
istorijas.
Muziejaus vykdytas projektas – viena geriausių
mokymo priemonių, skatinančių mokinių pilietiškumą, patriotiškumą. Tai – integrali mokymo
programos dalis. Projektas pasibaigė, tačiau jis
išliko jame dalyvavusių mokinių ir mokytojų širdyse, jausmuose. Tai, ką pamatėme, išgirdome –
puikus muziejaus darbuotojų darbo rezultatas.
Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą malonumą
dalyvauti projekte.“
Guoda Jasevičiūtė, 4c klasės mokinė:
„Man labai patiko dalyvauti šiame projekte. Ypač
prisimenu užsiėmimą apie knygnešius ir slaptą
knygų gabenimą. Labai smagu buvo rašyti senovine plunksna ant sendinto popieriaus.“

Nojus Stasiūnas, 4c klasės mokinys:
„Man iš projekto labiausiai įsiminė ekskursija
ant Medvėgalio piliakalnio. Iki tol nieko nebuvau
girdėjęs ir apie Sietuvos kūlgrindą. Buvo labai
smagu ten pabūti.“
Irmina Kėblienė, Šilalės S. Dariaus ir S. Girėno
progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė:
„Projektas mokiniams davė didžiulę naudą, nes
pamokos, vedamos netradicinėje aplinkoje, taikant įvairius metodus ir mokiniams patrauklias
informacijos perteikimo priemones ir būdus, akivaizdžiai prisidėjo prie ugdymo proceso gerinimo.
Mokiniai pradėjo aktyviau dirbti lietuvių kalbos
pamokose, labiau domėtis savo krašto istorija,
įgytas žinias taikyti rašiniuose, kurdami tekstus,
monologus, pakeitė požiūrį į lankymąsi muziejuje
ir muziejaus darbuotojus. Jie tik teigiamai atsiliepė apie šį projektą. Jų nuomone, tokios pamokos
šiuolaikinėje mokykloje yra būtinybė.“
Gabrielė Macaitė, 7a klasės mokinė:
„Pasirodo, pamokos muziejuje gali būti labai įdomios, o muziejaus darbuotojos ne tik išradingos,
bet ir labai supratingos, malonios, mokančios
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bendrauti su paaugliais, užburiančios ne tik įdomiais pasakojimais apie „Paslaptingąją gadynę“,
bet ir savo apranga, atspindinčia mūsų protėvių
apdarus prieš daugelį amžių. Apėmė didžiulis noras dar ne kartą nuvykti į muziejų, kuo daugiau
sužinoti apie savo kraštą, savo gimtąjį miestą.“
Rūta Žąsytytė, 6a klasės mokinė:
„Norėčiau bent kartą per savaitę turėti pamoką
muziejuje. Muziejaus aplinka nuteikia visai kitokiam darbui – čia dvelkia senove, pagarba mūsų
protėviams, norisi kuo daugiau sužinoti, kuo daugiau įsiminti. Ypač jaudina, kai gali prisiliesti prie
eksponatų ar pasėdėti prie Kazimiero Jauniaus
stalelio... O kai antrojoje projekto dalyje „Pilies
kalno paslaptis“ nuvykome prie žymiausių Šilalės
rajono piliakalnių, supratau, kiek daug mes
dar nežinome apie savo kraštą, kokia ypatinga
mūsų, žemaičių, istorija... Padavimų geriausia
klausytis ir mokytis ne klasėje, ne namie, o ant
piliakalnių. Trečioje dalyje „Ką mena Nepriklausomybės ąžuolas – Šilalės miesto širdis“ dirbome
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje. Supratau,
kad artimiausiu metu čia užsuksiu dar ne kartą,
nes neturiu teisės nežinoti savo miesto širdies
istorijos.“
Neilas Sabockis, 6a klasės mokinys:
„Tokios netradicinės pamokos dėl vaizdo ir garso
pateikčių bei interaktyvių užduočių labai padėjo
įtvirtinti žinias apie reikšmingus lietuvių istorijos
momentus. Filmas „Knygnešys“ atskleidė visai
kitokį paveikslą apie spaudos draudimo laikotarpį, pažadino manyje pilietiškumo jausmą, leido
suprasti, kad ir pats taip saugočiau ir ginčiau
lietuvišką žodį. To neįmanoma pajusti per istorijos pamokas mokykloje. Apskritai, manau, kad
mokiniams reikėtų kuo daugiau pamokų vesti
muziejuose, išvykose į svarbias istorines vietas.
Net sėdint ant Medvėgalio kalno, kur atsiveria
nuostabus vaizdas ir užgniaužia kvapą, klausantis muziejaus darbuotojos pasakojimų, daug
daugiau informacijos lieka galvoje...“
Ieva Špečkauskaitė, 6a klasės mokinė:
„Labiausiai patiko praktiniai užsiėmimai, ypač
rašymas žąsies plunksna ant sendinto popieriaus, skaitymas „graždanka“. Buvo puiku
senovinėje aplinkoje patirti jausmą, kaip mokėsi,
rašė mūsų protėviai „balanos gadynėje“, rankose
palaikyti protėvių akmeninį kirvį, sužinoti savo

miesto istoriją, net pasitelkti vaizduotę – galėjome piešti herbus, kurti senovinius papuošalus,
modeliuoti rūbus... Visiškai kitokiomis akimis
pradėjau žiūrėti į savo istoriją, vertinti gimtąją
kalbą, žemaičių kultūrą ir savo tėvynę Lietuvą.
Manau, kad tokie projektai yra svarbūs šių laikų
vaikams ir jaunimui, kad jie pradėtų vertinti savo
kultūrą ir šalį.“
Gabija Aurylaitė, 8a klasės mokinė:
„Didžiulį įspūdį paliko praktiniai užsiėmimai,
kurie vyko kunigo, kalbininko Kazimiero Jauniaus
klėtelėje-muziejuje, Kvėdarnos apylinkėse. Šioje
vietoje pajutau ypatingą dvasią, sklindančią iš
čia kadaise besibūrusių šviesuolių, kuriems už
viską labiausiai rūpėjo mūsų tautos raštingumas,
mūsų, kaip tautos, išlikimas.“
Mokyklos administracija sudarė puikias sąlygas
dalyvauti edukacinėje programoje – dėl pamokų tvarkaraščio nesklandumų nekilo, kolegos,
istorijos mokytojai, taip pat mielai sutiko lydėti
mokinius, įgytas žinias taikė kitose istorijos
pamokose. Mokiniai pratybų užduotis, atliktas
per projektą, nuolat pritaiko pamokose,
mokykloje ir rajone organizuojamose „Proto
kovose“. Jie nuolat klausinėja, ar dar turėsime
tokių pamokų, ar dalyvausime panašiuose
projektuose.
Mokinių atsiliepimai įrodo, kad edukacinės
programos yra reikalingos, jų nauda ugdymo
procesui yra didžiulė.
Visi mes, dabar muziejaus ir mokyklos bendruomenė, tikimės, kad, įgyvendinus projektą, bus suformuotas nacionalinis muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis
„Muziejus – mokykla – moksleivis“, kuris
bus pagrindinė atspirtis bendradarbiaujant
švietimo ir kultūros įstaigoms ugdant jaunąjį
Lietuvos pilietį.
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Rimgaudas Ryliškis

Literatūrinio Aleksandro Puškino
muziejaus gimnazija

Edukacinę programą muziejaus specialistai
rengė glaudžiai bendradarbiaudami su bend
rojo ugdymo mokyklų mokytojais ir aukštųjų
mokymo įstaigų dėstytojais, tarp kurių buvo
Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokytoja Nijolė Biekšaitė, Vilniaus Lazdynų vidurinės
mokyklos mokytoja Viktorija Šalkovskaja,
Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos
mokytoja Larisa Strižova, Vilniaus universiteto
dėstytoja Nadežda Petrauskienė.

Iš užsiėmimo
„Daugiakultūrė
XIX a. Lietuvos dvarų
aplinka“.
Literatūrinio A. Puškino
muziejaus archyvo nuotr.

Literatūrinio A. Puškino muziejaus edukacinės
programos „Literatūrinio A. Puškino muziejaus
gimnazija“ tikslinė grupė – Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų 6–12 klasių moksleiviai,
atstovaujantys daugiau nei 26 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus,
Visagino, Anykščių, Ukmergės miestų, taip
pat Vilniaus, Radviliškio ir kitų Lietuvos rajonų
bendrojo ugdymo mokykloms, su kuriomis
muziejus pasirašė sutartis dėl moksleivių
dalyvavimo muziejaus edukacinėje programoje
„Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus
gimnazija“.

Edukacinė programa parengta ir įgyvendinta
pagal tris neformalaus mokymo modulius:
„Poeto Aleksandro Puškino gyvenimas ir kūryba“, „Poetas Aleksandras Puškinas ir Lietuva“,
„Daugiakultūrė XIX a. Lietuvos dvarų aplinka“.
Viena ekspozicija apie poeto Aleksandro Puškino jaunesniojo sūnaus Grigorijaus ir jo žmonos
Varvaros Markučių dvarą, kurio sodybos gyvenamajame name įsikūręs Literatūrinis A. Puškino muziejus, kone ryškiausiai ir autentiškiausiai
atspindi tuometinės dvarininkijos buitį.
Neformali moksleivių ugdymo programa
„Literatūrinio A. Puškino muziejaus gimnazija“
darniai įsiliejo į formalaus moksleivių ugdymo
rusų kalbos ir literatūros, istorijos programas,
praturtino bendrojo moksleivių socialinio ugdymo programą, kuria siekiama, kad mokiniai
įgytų supratimą apie žmonių gyvenimą visuomenėje: būtų tolerantiški pažiūrų, papročių,
tradicijų įvairovei, ugdytų gebėjimus dalyvauti
visuomenės gyvenime bendraujant ir bendradarbiaujant, susipažintų su Lietuvoje gyvenančių kitų tautų kultūromis, suvoktų, kad daly-
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moksleivių. Moksleiviai šiltai sutiko edukatorius, tai liudija mokyklų vadovų padėkos,
saugomos muziejaus dokumentų archyve.

Iš užsiėmimo „Poeto
Aleksandro Puškino
gyvenimas ir kūryba“.
Literatūrinio A. Puškino
muziejaus archyvo nuotr.

vauti bendruomenės gyvenime įmanoma tik
vadovaujantis tarpusavio supratimo, tarimosi
ir susitarimo principais. Taip pat pažintų iki
Antrojo pasaulinio karo Lietuvos ūkyje veikusį
dvarų mechanizmą, ugdytų pilietinę savimonę
rūpintis kultūros paveldu.
Edukacinės programos moksleivių mokymo
moduliai buvo vedami lietuvių ir rusų kalbomis.
Tuo turbūt Literatūrinio A. Puškino muziejaus
edukacinė programa labiausiai išsiskyrė iš kitų
Lietuvos muziejų asociacijos projekto partnerių
įgyvendintų edukacinių programų. Kartu su
tradiciniais mokymo metodais, taikytais tiek
formaliame, tiek neformaliame moksleivių
ugdymo procese (edukatorių – pasakojimas,
temos aiškinimas, naujų sąvokų pateikimas;
moksleivių – skaitymas, rašymas, piešimas),
užsiėmimus lydėjo žaismingos viktorinos, dialogai – moksleivių diskusijos, bei moksleiviams
patikęs pasikeitimas vaidmenimis (moksleivis – edukatorius, gidas, ekskursijų vadovas,
muziejininkas, vyriausiasis fondų saugotojas).
Moksleivių mokymai vyko ne tik muziejuje
(muziejaus ekspozicijoje), bet ir atokesnėse
nuo Vilniaus mokyklose, kuriose muziejaus
edukatoriai dirbo su specialiai tam pritaikytu
edukacinės programos variantu (buvo vežamos
saugomų eksponatų kopijos, jų skaitmeninės
versijos ir į virtualią erdvę perkelta pati muziejaus ekspozicija). Įgyvendinę savo programą,
jau galime drąsiai teigti, kad toks metodas
„muziejus į mokyklas“ pasiteisino. Mokyklos jo
laukia taip pat, kaip ir muziejus visada laukia

Įgyvendintos edukacinės programos „Literatūrinio A. Puškino muziejaus gimnazija“
rezultatas – 550 Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų moksleivių plačiau supažindinti
su poeto Aleksandro Puškino asmenybe ir
kūryba, jo literatūriniais ryšiais su Lietuva,
biografiniais ryšiais su Vilniumi, Literatūrinio
A. Puškino muziejaus ekspozicija. Jaunuoliai
tiksliau pažino sąvokų „muziejus“, „kultūros
paveldas“, „dvaras“, „dvaro sodyba“, „dvaro
objektas“, „cerkvė“, „bažnyčia“ reikšmę. Tačiau
svarbiausia – tikimės, kad programoje dalyvavę moksleiviai (ir juos lydėję pedagogai) geru
žodžiu minės Literatūrinį A. Puškino muziejų,
kaip savo draugą, paragins savo draugus apsilankyti Markučiuose, o prisimindami malonios
viešnagės muziejuje akimirkas, laikui bėgant
į Literatūrinį A. Puškino muziejų atves ir savo
atžalas. Manome, kad tai svarbiau už bet kokius statistinius rodiklius. To savo kasdieninėje
veikloje mes ir siekiame.
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I. Bendrosios nuostatos
Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir
plėtros svarba grindžiama siekiu sujungti muziejų ir mokyklų pastangas, kuriant palankias sąlygas visapusiškai,
kūrybingai, sugebančiai sėkmingai prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių asmenybei lavintis ir tobulėti visą gyvenimą,
siekiant kompleksiškai ugdyti ir parengti jauną žmogų aktyviam dalyvavimui ekonominiame, politiniame, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.
Lietuvos mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo tinklo plėt
ros gairių parengimo poreikį pagrindžia:
1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ir meninio ugdymo svarba;
2. Lietuvos strateginiuose dokumentuose iškelti tikslai;
3. Muziejinės edukacijos svarba ir galimybės.

1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ir meninio ugdymo
svarba
Vaikų ir jaunimo priartinimas prie kultūros per žinių įgijimą
ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje yra vertinga bendrojo ugdymo dalis, vienodai svarbi kaip ir akademinės disciplinos
ir teikiamos žinios. Kultūrinis moksleivių ugdymas kartu
su dvasiniu, moraliniu ir socialiniu moksleivių vystymu yra
gerokai nustumti į švietimo proceso periferiją, vis daugiau
orientuojantis į moksleivių parengimą egzaminams ir jų
akademinius pasiekimus1.
Žinios, supratimas ir įgūdžiai, kuriuos vaikai įgyja kokybiško kultūrinio ugdymo(si) metu, padeda jiems išmokti
kritiškai ir kūrybiškai mąstyti ir išreikšti save. Šios žinios ir
įgūdžiai stiprina gebėjimus suvokti vykstančius procesus,
pažinti savo tapatybę, supančią šiuolaikinę aplinką, jos
įvairovę, taip pat padeda pasiekti geresnių mokymo(si)
mokykloje rezultatų ir sustiprina vaikų susidomėjimą mokymo(si) procesu mokyklos aplinkoje2.
Vaikų įtraukimas į kultūrinę, meninę veiklą, nesvarbu ar
kaip aktyvų dalyvį (kuriant meno ar amato dirbinius, skaitant knygas, kuriant filmus), ar išgyvenant kultūrinę patirtį
(lankant paveldo objektus, galerijas, muziejus, klausant

muzikos, žiūrint filmus, stebint šokių pasirodymus ir pan.)
gali suformuoti įpročius visam žmogaus gyvenimui. Tyrimai rodo, kad kultūrinis ugdymas(is) daro vaikų gyvenimą
geresnį. Dalyvavimas kultūriniame ugdyme(si) padeda
jiems geriau mokytis, lengviau susirasti darbą, jie labiau
linkę dalyvauti savanoriškose veiklose ir būti pilietiškai aktyvūs3. Kultūrinis ugdymas(is) padeda perkelti kūrybiškumo įgūdžius į visas kitas veiklos sritis vystant tiek socialines, tiek technologines ir verslo inovacijas4.
Vaikams ir jaunimui turi būti suteiktos plataus spektro kultūrinio patyrimo galimybės, užtikrinant, kad kiekvienam
vaikui ir jaunuoliui, neatsižvelgiant į kilmę, gyvenamąją
vietą ar aplinkybes, tiek mokykloje, tiek už jos ribų, t. y.
tiek formalaus, tiek neformalaus ugdymo aplinkoje, būtų
suteiktos aukščiausios kokybės kultūrinio ugdymo(si) galimybės.

2. Lietuvos strateginiuose dokumentuose iškelti
tikslai
Kultūros ir kultūrinio ugdymo svarba, jos reikšmė švietimo
procesams pabrėžiama daugelyje naujausių nacionalinių
strateginių dokumentų.
Pagrindiniame Lietuvos strateginiame dokumente „Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“5 pabrėžiama, kad „Lietuvos piliečių kultūros, mąstymo, elgsenos pokyčiai ir visuomenės vertybės
lems sėkmingą šalies raidą ir padės pasirengti drąsiai priimti globalios konkurencijos iššūkius“. Todėl šia strategija
siekiama „paskatinti esminius visuomenės pokyčius ir sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai
asmenybei“. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
švietimui kelia uždavinius stiprinti piliečių istorinę savimonę ir savigarbą, skatinant įvairių rūšių kultūrinę ir meninę
raišką, atnaujinant švietimo programas, sumaniai naudojant paveldo objektus ugdymo reikmėms.
2014–2020 m. nacionalinėje pažangos programoje6, skirtoje Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti, kultūra išskirta kaip vienas iš horizontalių prioritetų,
kurio bendrasis tikslas – stiprinti visuomenės tapatybę,
kūrybingumą, plėtojant konkurencingas kultūros paslaugas visoje Lietuvoje. Programoje teigiama, kad „kultūra
3

1

2

Šie procesai būdingi ne tik Lietuvai, bet ir visai ES vienodinant švietimo sistemas, todėl
vėl naujai keliama būtinybė priminti esminius švietimo tikslus kurti harmoningą kūrybišką asmenybę per akademinį, dvasinį, moralinį, socialinį ir kultūrinį vystymą. Žr. Peterson A. et all. 2014. Schools with Soul: A new approach to Spiritual, Moral, Social and
Cultural Education, Action and Research Centre, England. Prieiga per internetą: http://
www.thersa.org/__data/assets/pdf_file/0003/1540758/Schools-with-soul-REPORT.pdf
Remiantis įžvalgomis, pateiktomis Henley D. 2012. Cultural Education in England,
prieiga per internetą: https://www.gov.uk/government/publications/cultural-education-in-england

4
5
6

The Case for Cultural Learning: key research findings. 2013. Cultural learning alliance.
Prieiga per internetą: http://www.culturallearningalliance.org.uk/page.aspx?p=9
Policy Handbook on Promotion of Creative Partnerships. 2014. European Agenda for
Cultura, Work plan for Culture 2011-2014. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/
culture/library/reports/creative-partnerships_en.pdf
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“.
2014–2020 m. nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482.
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grindžiamas kūrybingumas ne tik stiprina visuomenės pasitikėjimą savo jėgomis išsaugoti savo tapatybę ir siekti gerovės, tačiau taip pat daro įtaką naujų inovatyvių produktų
ir paslaugų kūrimui, suteikia žmogui įkvėpimą mokytis ir
stiprina bendruomenes, didina socialinių grupių sąsajas,
gerina vietos įvaizdį, kuria viešojo ir privataus sektorių
partnerystę, teigiamai veikia miestų ir regionų plėtrą“, todėl „būtina užtikrinti sąlygas kultūrinėms žmogaus kompetencijoms ugdyti, pritaikyti, skleisti jas visą gyvenimą,
skatinti kūrybingumą ir lyderystę“.
Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos7 pagrindinis strateginis tikslas – „paversti Lietuvos švietimą tvariu
pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam
savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį“, taip pat atliepia Lietuvos
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatas, pasaulines
švietimo filosofijos, politikos ir praktikos tendencijas. Strategijos trečiasis tikslas – „suteikti mokiniams, studentams
ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius
gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir studijų
poreikius“. Strategijoje nurodoma, kad „Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštosios, neformaliojo
švietimo mokyklos nepakankamai išnaudoja turimą potencialą, siekdamos geresnės kokybės ir sąveikos su žmogaus
ir visuomenės poreikiais. Pastaraisiais metais daug nuveikta į bendrojo ugdymo mokyklas diegiant įsivertinimo, strateginio planavimo, socialinės partnerystės ir tinklaveikos
elementus, tačiau tokia praktika vis dar netapo tradicine,
savaimine mokyklų kultūra, dažniau apsiribojama teisės
aktų ar laikinų projektų vykdymu“.
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių8 tikslas – „atnaujinti Lietuvos kultūros politikos modelį, kuris padėtų atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą“. Gairės akcentuoja poreikį kultūrą laikyti
strategine valstybės raidos kryptimi ir kultūros politiką susieti su kitomis valstybės politikos sritimis ir sukurti veiksmingą institucijų bendradarbiavimo modelį. Teigiama, kad
„mokyklos, bibliotekos, muziejai ir kita visą gyvenimą supanti švietimo aplinka kiekvienam Lietuvos gyventojui turi
suteikti galimybių atsiskleisti ir dalyvauti kultūriniame gyvenime, gilinti savo kultūrines žinias, ugdyti savo kūrybiškumą ir taikyti jį kasdieniame gyvenime. Akcentuojama,
kad būtina „formaliojo švietimo sistemoje svarbią vietą
skirti kultūriniam švietimui ir visose ugdymo programose
skatinti kūrybiškumą“.

Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programos9 pagrindinis strateginis tikslas – „sudaryti sąlygas regionuose žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai asmenybės
raidai, kultūros įvairovei, sklaidai ir prieinamumui, kaip
regiono socialinės ir ekonominės pažangos pagrindui, ugdyti pilietinę savimonę, puoselėjant regionų išskirtinumą ir
patrauklumą“. Šioje programoje teigiama, kad „nesuderintos kultūros ir švietimo įstaigų veiklos, vykdant neformalųjį ugdymą, kultūros įstaigos neišnaudoja visų galimybių
rengdamos neformaliojo ugdymo programas“. Programoje pabrėžiama tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp
kultūros ir švietimo įstaigų svarba ir numatyta, kaip vienas
iš uždavinių, „skatinti regionų vietos kultūros plėtros, kultūrinio turizmo, švietimo, socialinių paslaugų integruotą
teikimą, efektyviai išnaudojant vietos infrastruktūrą“.

3. Muziejinės edukacijos svarba ir galimybės
Mokyklos, be formalaus švietimo, dėmesį skiria ir vaikų
kultūrinei edukacijai. Tai gali vykti įvairiomis formomis: per
struktūruotą mokymo programą įgyvendinančias pamokas, tokias kaip istorija, literatūra, teatras, muzika ir pan.,
taip pat per popamokinio ugdymo programas, kurios skirtos turintiems polinkį konkrečiai kultūrinio pažinimo sričiai. Tačiau svarbu pažymėti, kad kultūrinės edukacijos srityje šalia mokyklų veikia ir įvairios kultūros įstaigos, todėl,
siekiant kokybiško kultūrinio ugdymo, aktualu sujungti
švietimo ir kultūros institucijų bei organizacijų potencialą.
Muziejai, kaip išskirtinės mokymo ir mokymosi aplinkos,
užima ypatingą vietą vaikų kultūrinio ugdymo procese.
Muziejuose sukuriama ir įgyvendinama daug edukacinių
programų, tai unikali mokymosi erdvė, kur mokomasi iš
pirminių kultūros šaltinių. Muziejų edukacijos galimybės
glaudžiai susijusios su bendruoju ir neformaliuoju ugdymu,
taip pat su savaiminiu mokymusi10. Šiuo požiūriu mokyklos
ir muziejai yra ugdymo proceso partneriai.
Muziejų lankymas, kaip formaliojo ugdymo programos
dalis, jau kelis dešimtmečius yra efektyviai naudojamas
kai kuriose ES šalyse ir yra gerai vertinamas dėl galimybių
naują informaciją (istorijos, archeologijos, menų, literatūros, gamtos, tiksliųjų mokslų, inžinerijos ir kitų sričių) sieti
su muziejaus tematika ir ekspozicijomis bei patraukliais
ugdymo metodais.

9
10
7
8

Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745.
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2010
m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977.

Regionų kultūros plėtros 2011–2020 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-639.
ES Mokymosi veiklų klasifikatoriuje apibrėžiamos 3 pagrindinės mokymosi formos
(būdai) – formalusis švietimas, neformalusis švietimas ir savaiminis mokymasis. Pastarasis suvokiamas kaip neformaliojo mokymo dalis (žr. Valstybinio audito ataskaita.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra. 2013 m. birželio 28 d. Nr. VA-P-50-9-8.
Prieiga per internetą: file:///C:/Users/vartotojas/Downloads/ataskaita-svietimas.pdf)
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Muziejų edukacijos specifiką lemia visa muziejinė mokymosi erdvė – muziejus, mokymosi objektai – eksponatai
ir informacijos perdavimo priemonės – ekspozicijos, ekskursijos, specialios programos, seminarai, paskaitos, įvairūs konkursai, renginiai, filmai, koncertai, konferencijos ir
kt. Taigi, skirtingai nei mokyklose, kuriose įgyvendinama
apibrėžta mokymo programa, muziejinė edukacija yra
lankstesnė, naudojanti įvairius ugdymo stilius ir metodus.
Tyrimai, nagrinėjantys atminties ir supratimo sąryšį su
žmogaus įtraukimu į mokymo procesą11, rodo, kad žmonės
linkę suprasti ir atsiminti 10 proc. to, ką jie perskaito, 20
proc. to, ką išgirsta, ir 30 proc. to, ką pamato (žiūrėdami
paveikslus, filmus, parodas). Taip pat žmonės linkę suprasti
ir atsiminti 70 proc. to, kas buvo išsakyta diskusijos ar aptarimo metu, ir 90 proc. to, ką jie patiria realioje ar sumodeliuotoje tikrovėje. Ši išvada pagrindžia muziejinės edukacijos, naudojančios įvairius mokymo metodus, svarbą,
siekiant veiksmingo mokymo(si).
Todėl, suprantant visapusiško kultūrinio ugdymo svarbą, būtina siekti, kad bendradarbiavimas tarp muziejų ir
mokyklų taptų efektyvesnis, skatinant mokytojų dėmesį
muziejams, plačiau įtraukiant muziejų lankymą į bendrojo
ugdymo programas.
Pateikiamos Muziejų ir mokyklų partnerystės plėtros gairės, parengtos projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis part
nerystės tinklas“ gerosios patirties ir sukurtų produktų
pagrindu. Projekto metu daugiau nei 100 dalyvių (muziejininkų, mokyklų, savivaldybių, Švietimo ir mokslo (ŠMM) ir
Kultūros (KM) ministerijų atstovų ir kitų specialistų) bendrų
diskusijų metu buvo sukurta Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo vizija ir jos pasiekimo kelrodis, apibendrinantis
diskusijų metu pasiūlytas priemones, jų galimo įgyvendinimo iki 2025 m. laikotarpius.
Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir strateginės plėtros gairėse (toliau – Gairės) aptariama gairių rengimo metodika, esamos būklės analizė,
tendencijų ir veiksnių apžvalga, SSGG analizė, muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo tinklo kūrimo ir strateginės
plėtros kryptys ir uždaviniai.

Edukatorius – edukacijos specialistas14.
Formalusis švietimas – švietimas, vykstantis pagal teisės
aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas ugdymo
programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis,
vidurinis, aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar)
kvalifikacija15.
Kultūrinis ugdymas – asmens vertybinių nuostatų, plataus
kultūrinio akiračio formavimas, komunikacinių, meninių
gebėjimų, kūrybinės saviraiškos ugdymas, prigimtinės vaiko kultūros plėtra16.
Kultūrinė asmens kompetencija – asmens gebėjimas suvokti ir vertinti kultūrines realijas, dalyvauti kultūriniame
gyvenime, puoselėti ir plėtoti kultūrinį paveldą, gebėjimas
suvokti ir vertinti įvairias kultūros formas ir reiškinius17.
Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos
Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas18.
Mokyklos bendruomenė – mokyklos mokytojai, mokiniai,
jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys, vienijami mokymo santykių ir bendrų švietimo tikslų19.
Mokymosi kultūrinė aplinka – mokyklos bendruomenės
kuriama kultūra, darniam vystymuisi, mokymuisi skirtų
pastatų architektūrinė visuma, sveika, estetiška, kūrybišką darbą skatinanti aplinka, kūrybinės laboratorijos, dirbtuvės, studijos, kitos kūrybinei, kultūrinei veiklai ir poilsiui
skirtos mokyklos erdvės – sporto aikštynai, sodai, parkai
ir kt.20
Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo
arba neformaliojo švietimo programas21.
Muziejus – juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė, viešoji įstaiga ar kitos teisinės formos juridinis asmuo, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka, kurio svarbiausia veikla yra
kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populia-

14

Gairėse vartojamos svarbiausios sąvokos:

15

Edukacija – auklėjimas, ugdymas, švietimas12.

16

Edukologija ugdymo mokslas, susidedantis iš pedagogikos (vaikų ir jaunimo ugdymo mokslo) ir andragogikos (suaugusiųjų ugdymo mokslo)13.

19

11

20

12
13

Talboys, G. 1996. Using museums as an educational resources: An introductory handbook for students and teachers. Brookfield, Vermont: Ashgate Publishing Company
Sąvoka pateikiama remiantis Tarptautinių žodžių žodynu.
Sąvoka pateikiama remiantis Enciklopediniu edukologijos žodynu, autorius Leonas
Jovaiša, Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.

17
18

21

Pažymėtina, kad tokios sąvokos kaip „muziejų edukacinės programos“, „muziejinė
edukacija“, „edukatoriai“, kaip vartojamosios sąvokos, yra paplitusios muziejų veiklą
apibūdinančioje terminologijoje, tačiau nėra formaliai įteisintos, todėl yra svarbu
susitarti dėl šių sąvokų turinio ir jas įteisinti.
Sąvoka pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, priimtu 2011 m.
kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1281.
Sąvoka pateikiama remiantis Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu
Nr. ISAK‑43.
Ten pat.
Sąvoka pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, priimtu 2011 m.
kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1281.
Sąvoka pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, priimtu 2011 m.
kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1281.
Sąvoka pateikiama remiantis Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu
Nr. ISAK‑43.
Sąvoka pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, priimtu 2011 m.
kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1281.
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rinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos
objektus22.
Muziejų edukacija – sistemingas ir struktūrizuotas mokymasis ir mokymas muziejaus aplinkoje, panaudojant
edukologijos moksle apibrėžtą ugdymo proceso struktūrą
ir metodus, taip pat muziejuje saugomus eksponatus ir sukauptas žinias. Tai mokymosi, mokymo, ugdymo, lavinimo
bei savišvietos veikla, kurios pagrindas yra muziejų rinkiniuose materialiuoju pavidalu sukaupta žmonijos, gamtos,
kultūros, socialinių ryšių istorija ir patirtis23.
Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo
poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos
kompetencijos įgijimo programas24.
Pasirenkamasis vaikų ugdymas – pagal bendrojo ugdymo
programas besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų) ugdymas, teikiamas pagal
pasirinktas neformaliojo vaikų ugdymo ir formalųjį švietimą papildančio vaikų ugdymo programas25.
Švietimas – ugdymas ir išsilavinimo teikimas, savišvieta;
taip pat mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), švietimo įstaigų, mokytojų ir kitų švietimo teikėjų, švietimo pagalbos
specialistų veiklų visuma26.
Švietimo programa – iš anksto apibrėžtos formaliojo arba
neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, aprašymas27.
Švietimo įstaiga – mokykla, pagalbą mokiniui, mokytojui
ir mokyklai teikianti įstaiga, kurios pagrindinė veikla – švietimo darbas ar (ir) švietimo pagalba28.
Švietimo teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas ir kitas
švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, kuriai švietimas nėra pagrindinė veikla), šio Įstatymo nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti švietimą29.
Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant30.

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sąvoka pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, priimtu 1995 m.
birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. I-930.
Sąvoka pateikiama remiantis Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu
Nr. ĮV-711.
Sąvoka pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, priimtu 2011 m.
kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1281.
Sąvoka pateikiama remiantis Pasirenkamojo vaikų ugdymo teikėjų atitikties nustatymo ir programų akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Ugdymo plėtotės centro
direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. VK-378.
Sąvoka pateikiama remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, priimtu 2011 m.
kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1281.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.

II. Strateginių gairių
rengimo metodika
Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir
strateginės plėtros gairės (iki 2025 m.) buvo rengiamos keturiais etapais.
Pirmojo etapo metu, vadovaujantis parengta metodika,
išanalizuota dabartinė muziejų situacija, įskaitant jų ryšius
su bendrojo ugdymo mokyklomis, identifikuoti esminiai
klausimai, kurie turėtų būti sprendžiami.
Antrajame etape, remiantis pirmojo etapo rezultatais ir vadovaujantis ateities scenarijų metodu (angl. Future Scenario method), dviejų dienų strateginio planavimo seminarų
metu, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 90 ekspertų, buvo
parengta 16 alternatyvių ateities muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo scenarijų 2025 metams.
Trečiojo etapo metu sukurti ir atrinkti kokybiškiausi 6 alternatyvūs ateities scenarijai buvo vertinami atliekant Delphi
apklausą (angl. Delphi survey), kurioje dalyvavo atrinkti
212 ekspertų. Delphi apklausa – anoniminės, sisteminės,
apklausos metodas, kai, naudojant seriją klausimynų su
užtikrinta grįžtamojo ryšio kontrole, vertinamos ekspertų
nuomonės ir kuriamas sutarimas (konsensusas) dėl ateities scenarijų pageidaujamumo ir įmanomumo, atliekant
reitingavimo veiksmus. Delphi apklausos tikslas – surinkti ir objektyviai, remiantis patikimomis socialinių mokslų
metodologijomis, apibendrinti ekspertų žinias, reikalingas
scenarijaus pasirinkimui, jo patikslinimui ir išplėtojimui.
Šio metodo taikymas užtikrino didesnį objektyvumą ir
leido kiekybiškiau, patikimiau išanalizuoti kokybinius duomenis, taip užtikrinant, kad visi ateities scenarijai nebūtų
pervertinti ar neįvertinti dėl atskirų asmenybių dominavimo ekspertų diskusijos metu ar blogai moderuojamo diskusijos proceso.
Ketvirtojo etapo metu buvo parengtos Lietuvos muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir strateginės
plėtros gairės iki 2025 m., apimančios: vidinių ir išorinių
veiksnių (politinių, teisinių, ekonominių, socialinių, technologinių) analizę; stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių
(SSGG) analizę; viziją; prioritetines plėtros kryptis ir tikslus; taip pat rekomendacijas dėl galimų priemonių, skirtų
pasiekti iškeltus tikslus ir uždavinius. Strateginės plėtros
gairės buvo rengiamos remiantis užsienio šalių (ypač Jungtinės Karalystės ir Danijos) patirtimi ir Lietuvos situacijos
analize, taip pat seminarų metu surinkta informacija.
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III. Esamos muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimo
būklės analizė
Apžvelgiant esamą muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo
situaciją:
1. Pateikiamos pagrindinės muziejų ir mokyklų bendradarbiavimu daugiau ar mažiau suinteresuotos ar tam
įtaką darančios ar galinčios daryti šalys;
2. Analizuojamos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo
tinklo sukūrimo prielaidos, įvertinant įvairius šiam procesui įtaką turinčius aspektus.

1. Suinteresuotos šalys (organizacijos, asmenys)
Apžvelgiant muziejų ir mokyklų bendradarbiavimu daugiau ar mažiau suinteresuotas ar tam įtaką darančias ar
galinčias daryti šalis, jos grupuojamos į stambesnes kategorijas:
• vartotojai (moksleiviai ir tėvai bei jų organizacijos);
• „kultūros / muziejų lauko“ organizacijos;
• „švietimo / mokyklų lauko“ organizacijos;
• visuomenės intereso grupės.
Analizei taikomas suinteresuotų šalių analizės modelis „Galia versus suinteresuotumas“ (Eden ir Ackerman,
199831), kuriuo remiantis visas šalis galima suskirstyti į kelias grupes pagal tai, kiek jos yra suinteresuotos vienu ar
kitu reikalu ar problema, kokią galią turi įtakos. Šis modelis
leidžia nustatyti, į kokių žaidėjų interesus ir galią būtina atsižvelgti, kurias šalių tarpusavio priklausomybes ir kokį elgesį reikia skatinti bei kokius argumentus naudoti, siekiant
pakeisti šalių požiūrius norima linkme. Modelio esmė –
matrica, formuojama dviejų – galios ir suinteresuotumo –
ašių. Visos šalys gali būti suskirstytos į vieną iš keturių laukelių: „žaidėjai“ (didelis suinteresuotumas ir didelė galia),
„konteksto formuotojai“ (mažas interesas, didelė galia),
„subjektai“ (didelis suinteresuotumas, bet maža galia) ir
„minia“ (mažas interesas ir maža galia).
Vartotojai – moksleiviai ir tėvai bei jų organizacijos

metu nustatyta, kad 72 proc. visų apklaustų moksleivių ir
studentų žino, kad muziejuose vyksta edukacinės programos, 40 proc. apklaustų moksleivių jose dalyvavo; 98 proc.
edukacinėse programose dalyvavusių moksleivių atsakė,
kad jiems tai buvo naudinga ar greičiau naudinga; 92 proc.
moksleivių edukacines programas vertina gerai arba labai
gerai; 80 proc. apklaustų moksleivių ir 83 proc. visų apklaustųjų mano, kad muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo ugdymo programas. Antra vertus,
nors moksleiviai, ypač vyresnių klasių, ir dalyvauja priimant
sprendimą, kokioje edukacinėje programoje dalyvauti, vis
dėlto jie pripažįsta, kad muziejuose lankosi pirmiausia todėl, kad išvykas į juos organizuoja mokykla, o lankymosi
muziejuose dažnumas priklauso nuo to, kaip glaudžiai
bendradarbiauja mokykla ir muziejus (Vilmorus, 2012).
Moksleivių tėvai taip pat pripažįsta edukacinių programų
vertę ir yra suinteresuoti savo vaikų ugdymo kokybe. Tačiau, anot mokytojų, sprendimo procese jie nedalyvauja
(Vilmorus, 2012). Taigi, tiek moksleiviai, tiek jų tėvai, nors
ir yra suinteresuoti glaudesniu muziejų ir mokyklų bendradarbiavimu, tačiau jų galia daryti įtaką šiam procesui yra
labai ribota.
Pagrindinės moksleivių ir jų tėvų interesams atstovaujančios organizacijos – Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos
mokinių parlamentas ir Lietuvos tėvų forumas.
„Kultūros / muziejų laukas“
Muziejai ir muziejininkai. Tai labiausiai muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimu suinteresuota grupė, kadangi muziejinė edukacija yra viena iš muziejaus veiklos sričių, kuri,
pagal LR muziejų įstatymą, atitinka populiarinimą, o pagal
ICOM33 muziejaus apibrėžimą – populiarinimą ir eksponavimą mokslo, studijų ir laisvalaikio tikslais.
2013 m. Kultūros ministerijos duomenimis34, Lietuvoje veikė 107 muziejai (4 nacionaliniai,17 respublikinių, 62 savivaldybių, 18 žinybinių ir 6 nevalstybiniai muziejai bei viešosios
įstaigos). Lietuvos muziejai iš viso yra parengę 1 766 edukacinių užsiėmimų temas. 2013 m. muziejuose parengtos
499 edukacinės programos, pravesta apie 16,5 tūkst. edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 360 tūkst. dalyvių.
Dauguma muziejų 2013 m. atnaujino savo ekspozicijas35,
iš viso buvo atnaujintos 176 muziejų ekspozicijos (žr. 1 len
telę).

2012 m. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro
„Vilmorus“ atliktos apklausos (toliau – Vilmorus, 2012)32

2013 m. Lietuvos muziejuose dirbo 3 170 darbuotojų, iš jų
1 052 muziejininkai, 1 615 kitų darbuotojų, 440 administracijos darbuotojų. Muziejuose dirbantys specialistai nuolat

31

33

32

Eden, C., Ackermann, F. 1998. Making Strategy: The Journey of Strategic Management.
P. 122. London: Sage Publications.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus”. 2012. Lietuvos muziejų
edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimas. Reprezentatyvi
Lietuvos gyventojų apklausa; respondentų skaičius N=1002, tyrimo objektas – 16-74
m. Lietuvos gyventojai (Vilmorus, 2012). Prieiga per internetą: http://www.museums.
lt/PDF/LM_edukacines_veiklos_tyrimas_2012_06_30_vp.pdf

34
35

ICOM – tai tarptautinė nevyriausybinė muziejų ir muziejininkų organizacija, įsteigta
muziejininkystės ir kitų su muziejų vadyba ir veikla susijusių interesų plėtojimui. Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/Informacija/icom_statutas.htm
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Muzieju-statistika
2013 m. muziejų statistika. Kultūros miniterijos duomenys. Prieiga per internetą: http://
www.lrkm.lt/go.php/lit/Muziejai-ir-galerijos
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tobulina savo kompetenciją. 2013 m. 30 proc. Lietuvos muziejuose dirbančių specialistų dalyvavo seminaruose, kursuose, stažuotėse (žr. 2 lentelę).
Vertinant muziejų edukacinės veiklos raidą, galima teigti,
kad nuo 2004 m. iki 2007 m. edukacinė veikla muziejuose
buvo nuosekliai plėtojama – didėjo edukacinių užsiėmimų ir jų dalyvių skaičius, tačiau, dėl ekonominės krizės,
2008 m. edukacinės veikos rodikliai krito. Nuo 2009 m.

muziejų edukacinė veikla vėl pagyvėjo – vedamų edukacinių užsiėmimų ir jų dalyvių skaičius ėmė augti. Palyginti
su 2009 m., muziejų edukacinių užsiėmimų skaičius 2013
m. padidėjo 48 proc., o edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 54 proc. (žr. 1, 2 pav.).
2012 m. apklausos duomenimis (Vilmorus 2012), 28 proc.
muziejų turėjo muziejaus edukatoriaus etatus, 78 proc.
muziejininkų pasisakė už tai, kad toks etatas muziejuje

1 lentelė.
Muziejų veikla (2013 m.)
Šaltinis:http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Muziejai-ir-galerijos

Edukacinių
užsiėmimų
temų sk. iš viso

Per metus
parengtų
edukacinių
užsiėmimų
temų sk.

Per metus
surengtų
edukacinių
užsiėmimų sk.

Edukacinių
užsiėmimų
dalyvių sk. per
metus

Per metus atnaujintų
muziejaus ekspozicijų sk./
muziejų sk., per metus
neatnaujinusių ekspozicijas

Nacionaliniai muziejai

360

165

3899

73731

22

Respublikiniai muziejai

359

63

4572

109839

28 /3

Savivaldybių muziejai

936

226

6357

140098

113 / 22

Žinybiniai muziejai

58

22

1170

25795

10 / 12

Nevalstybiniai muziejai ir
viešosios įstaigos

53

23

459

10936

3/3

1766

499

16457

360399

176 / 40

Muziejaus
darbuotojų sk.
iš viso

Administracijos
darbuotojų sk.

Muziejininkų
sk.

Kitų darbuotojų
sk.

Dalyvavusių seminaruose,
kursuose, stažuotėse
muziejaus darbuotojų
sk. / proc.

Nacionaliniai muziejai

1003

60

382

561

225 / 22

Respublikiniai muziejai

981

125

289

567

233 / 24

Savivaldybių muziejai

926

208

319

399

415 / 45

Žinybiniai muziejai

128

29

48

51

34 / 27

Nevalstybiniai muziejai ir
viešosios įstaigos

69

18

14

37

24 / 35

3107

440

1052

1615

931 / 30

Iš viso

2 lentelė.
Muziejų darbuotojai (2013 m.)
Šaltinis: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Muziejai-ir-galerijos

Iš viso
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1 pav.
Edukacinių užsiėmimų skaičius
Šaltinis: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Muziejai-ir-galerijos
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2 pav.
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius
Šaltinis: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Muziejai-ir-galerijos
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būtų įsteigtas. 81 proc. muziejininkų, atsakingų už edukacinę veiklą, teigė, kad muziejuje organizuojamos edukacinės programos yra derinamos su mokyklomis. 90 proc. apklaustų muziejų darbuotojų nuomone, muziejų lankymas
turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo ugdymo programą (Vilmorus, 2012).
Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) – savanoriška
šalies muziejų organizacija, vienijanti 90 muziejų. Asociacijos tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti
ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą
„Lietuvos muziejai“, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos tobulinimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo
programas36. LMA Švietimo sekcija inicijuoja metodinės
36

285543

Pranešimas spaudai. Pamokos muziejuose – ilgalaikio bendradarbiavimo perspektyva.
Lietuvos muziejų asociacija, 2014 m. kovo 12 d. Prieiga per internetą: http://www.
museums.lt/PDF/MMM_2014_spaudai.pdf

2008

2009

255756

2010

289546

275806

2011

2012

2013

medžiagos kūrimą ir teikia muziejams metodinę pagalbą
edukacijos srityje, skatina kolegų mokymąsi vieni iš kitų,
bendradarbiauja su valstybinėmis švietimo institucijomis,
visuomeninėmis organizacijomis pristatant visuomenei
švietėjišką muziejų veiklą37. Naujausias tokios veiklos pa
vyzdys – Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės
lėšomis finansuojamas projektas „Muziejus – mokykla –
moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacio
nalinis partnerystės tinklas“ (2011 m. lapkričio–2015 m.
gegužės mėn.)38.
Muziejininkų, atsakingų už edukacinę veiklą, apklausos
metu 59 proc. respondentų atsakė jaučiantys Lietuvos muziejų asociacijos susidomėjimą edukacinėmis programomis, jų palaikymą ir paramą šioje srityje (Vilmorus, 2012).
37
38

http://www.museums.lt/sekcijos/svietimo_sekcija.htm
Žr. projekto metu sukurtą svetainę internete www.muziejuedukacija.lt
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Savivaldybių muziejų bendrija. Bendrija vienija 47 Lietuvos savivaldybių muziejus. Bendrijos tikslai – kurti muziejų veiklos plėtros projektus, teikti projektus ir pasiūlymus
Vyriausybei ir vietinės valdžios organams dėl teisės aktų,
susijusių su Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių muziejų veikla, teikti metodinę bei kitokią pagalbą
asociacijos nariams, rūpintis asociacijos narių kvalifikacijos
tobulinimu. Bendrija yra viena iš respublikinių edukacinių
programų mugių rengėjų.
Muziejų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant muziejų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus39. Svarbiausias Tarybos uždavinys yra teikti Kultūros
ministerijai pasiūlymus dėl kultūros politikos muziejininkystės srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
Taryba teikia pasiūlymus ir išvadas muziejų plėtros strategijos, muziejininkystės programų vykdymo klausimais;
svarsto muziejų programas ir projektus, teikia pasiūlymus
dėl jų finansavimo iš valstybės biudžeto; teikia Kultūros
ministerijai pasiūlymus dėl muziejų veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo ir tobulinimo; nagrinėja atskirų
muziejų veiklos ir muziejų sistemos funkcionavimo klausimus; teikia mokymo ir mokslo įstaigoms pasiūlymus dėl
muziejininkystės specialistų rengimo, tobulinimo ir muziejininkystės mokslo plėtros; svarsto kitus muziejininkystės
klausimus, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras40.
Kultūros ministerija. Kultūros ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja
jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina kultūros ministrui pavestose valdymo srityse.
Ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, kultūros
paveldo srityje finansuoja muziejų plėtros, muziejinių vertybių restauravimo ir mokslinio tyrimo programas, nustato
ministerijai pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą; kultūrinės edukacijos srityje – bendradarbiauja
su Švietimo ir mokslo ministerija siekdama užtikrinti, kad
kultūros paveldo teorinis ir praktinis pažinimas būtų integruoti į formaliojo ir neformaliojo švietimo programas. Ministerija taip pat atlieka 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos veiksmų programos tarpinės institucijos funkcijas41. Kultūros ministerijoje už muziejų veiklos
sritį atsakingas Informacinės visuomenės plėtros skyrius.
Ministerijos 2013–2015 m. strateginio veiklos plano programoje „Kultūros rėmimo fondas“ yra priemonės „Vykdy39
40
41

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, priimtas 1995 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. I-930 (aktuali redakcija).
Muziejų tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m.
spalio mėn. 29 d. įsakymu Nr. ĮV-389. Prieiga per internetą: http://www.muziejai.lt/
Informacija/muzieju_tarybos_nuostatai.htm
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1469.

ti edukacijos specialistų kultūros srityje rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas“ (jų pagrindu numatyta iki
2015 m. parengti 150 edukacijos specialistų) ir „Pritaikyti
muziejų ekspozicijas ir parodas vaikams ir jaunimui“ (kasmet numatyta skirti po 300 tūkst. Lt ir tokiu būdu kasmet
vaikams ir jaunimui pritaikyti po 10 muziejų ekspzicijų)42.
Šiuo metu ministerija rengia Muziejų strateginių plėtros
krypčių 2015–2020 m. dokumentą, kurio projekte numatyta, kad viena iš 5 strateginių plėtros krypčių – „stiprinti
aktyviais, įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir mokymosi
principais pagrįstą, sąveikaujančią su formaliojo ugdymo
programomis, neformaliuoju ugdymu, savišvieta, mokymusi visą gyvenimą bei atitinkančią įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius edukacinę veiklą muziejuose“43.
Taigi, Kultūros ministerijai yra patikėtas kultūros politikos
formuotojo vaidmuo ir lyderystė muziejų edukacijos srityje.
Antra vertus, tik 40 proc. apklaustų muziejų darbuotojų teigė
jaučiantys Kultūros ministerijos susidomėjimą edukacinėmis
programomis, jų palaikymą ir paramą (Vilmorus, 2012).
Lietuvos kultūros taryba. Lietuvos kultūros tarybos paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką
kultūros ministrui pavestose valdymo srityse. Kultūros taryba tarp kitų funkcijų finansuoja kultūros ir meno programas, projektus ir kitokias priemones, dalyvauja rengiant ir
įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės
paramos programas, pagal kompetenciją administruoja
kultūros sektoriui skirtas paramos lėšas44.
Muziejininkų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizacijos. Šiuo metu muziejų specialistus darbui muziejuose rengia Vilniaus universiteto Komunikacijų fakultetas (magistro studijų programa „Paveldo informacija ir
komunikacija“). Likvidavus Lietuvos kultūros darbuotojų
tobulinimosi centrą, muziejininkų kvalifikacijos tobulinimu
sistemingiau rūpinasi tik Lietuvos muziejų asociacija.

„Švietimo / mokyklų laukas“
Mokyklos / mokytojai. Mokyklų pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas. Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas
švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis,
pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar)
kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga
42
43
44

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2013-2015 metų strateginis veiklos planas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.
ĮV-247. Prieiga per internetą: http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Planai
http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Muziejai-ir-galerijos
LRKM. 2012. Lietuvos kultūros tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-882.
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3 lentelė.
Bendrojo ugdymo mokyklų, pedagogų ir mokinių skaičius (2013–2014 m.)
Šaltinis: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=
visualization&hash=b0740b95-6183-4187-83bb-61da4831ab57

Pedagogų skaičius

Mokinių skaičius

Bendrojo lavinimo
mokyklų skaičius

2013–2014 m.

34360

357530

1208

2012–2013 m.

35826

373874

1242

2011–2012 m.

37436

392922

1309

2010–2011 m.

38104

415873

1321

2009–2010 m.

39842

440504

1364

įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti.
Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo
poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos
kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo
švietimo programas45.
2013–2014 m. Lietuvoje veikė 1 208 bendrojo ugdymo
mokyklos, kuriose mokėsi 357 530 mokinių ir dirbo 34 360
pedagogų. Per pastaruosius metus Lietuvoje tiek mokyklų, tiek mokinių bei mokytojų skaičius mažėjo. Palyginus
2009–2010 ir 2013–2014 mokslo metus, bendrojo ugdymo
mokyklų sumažėjo 12 proc., moksleivių – 19 proc., o pedagogų – 14 proc. (žr. 3 lentelę).
Muziejų siūlomos edukacinės programos – sparčiai populiarėjanti neformalaus švietimo priemonė. Pavyzdžiui,
auklėtojai paprastai 2–3 kartus per metus veda savo klasę į
muziejų ir būtent mokytojai dažniausiai nusprendžia, kada
ir į kokį muziejų vykti (Vilmorus, 2012). Nenuostabu, kad
muziejininkai mokytojų asmenyje mato partnerį: 60 proc.
apklaustų muziejų darbuotojų atsakė jaučiantys švietimo
institucijų susidomėjimą edukacinėmis programomis, jų
palaikymą ir paramą (Vilmorus, 2012).
Būsimi mokytojai (studentai) ir juos ruošiančios aukštosios mokyklos. Ilgalaikėje perspektyvoje suinteresuota grupė yra ne tik dabartiniai, bet ir būsimi mokytojai,
t. y. studentai, siekiantys tapti mokytojais, todėl prie šios
grupės galima priskirti ir pedagogus rengiančias Lietuvos
aukštąsias mokyklas, pirmiausia – Lietuvos edukologijos
universitetą.

45

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, priimtas Lietuvos
Respublikos Seimo 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. XI-1281.

Mokyklų, mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos. Švietimo srityje veikia daug nevyriausybinių organizacijų, kurios
taip pat vienaip ar kitaip gali būti suinteresuotos glaudesniu muziejų ir mokyklų bendradarbiavimu ir turi jam tiesioginę ar netiesioginę įtaką. Lietuvos gimnazijų asociacija,
Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos mokyklų vadovų asociacija, Lietuvos pradinio ugdymo pedagogų asociacija, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija,
dalykų mokytojų asociacijos (pvz., geografijos, muzikos,
lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos) ir kt.
Bendrojo ugdymo taryba – valstybės švietimo savivaldos
institucija, skatinanti visuomenės dalyvavimą formuojant
švietimo politiką ir priimant švietimo sprendimus. Taryba
inicijuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, bendrojo ugdymo turinio, programų kaitos darbus (modelių, programų projektų kūrimą ir kt.); inicijuoja, svarsto ugdymo
organizavimo, metodų, turinio ir mokytojų kvalifikacijos ir
profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo dermės klausimus;
pritaria ugdymo turinio, programų kaitos, organizavimo,
mokymo metodikos projektams ir teikia rekomendacijas
dėl valstybinės ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo strategijos ir politikos formavimo Švietimo ir
mokslo ministerijai46.
Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerija formuoja valstybės politiką formaliojo ir neformaliojo
švietimo srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja
jos įgyvendinimą47. Už neformalųjį švietimą atsakingas
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento
Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyrius.

46
47

Bendrojo ugdymo tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-1442.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1457 redakcija).
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Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos48 trečiasis
tikslas – užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias
galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specia
liuosius ugdymosi ir studijų poreikius. Šio tikslo pagrindime
konstatuojama, kad „vien formaliuoju ugdymo turiniu nesuteikiama pakankamai galimybių saviraiškai, lyderystei realizuoti, charakteriui ir tapatybei sukurti, tautinei savimonei
atsirasti, kultūros kūrėjo vaidmeniui įsisąmoninti, kūrybos
laisvei ir kūrybiškumui skleistis, gamtos pažinimui ir verslumui ugdyti. Kultūrinės saviraiškos poreikis šiuo metu sukuria
didžiulį spaudimą formaliajam švietimui, kuris dažnai nepajėgus atliepti visų poreikių ir lūkesčių nesukurdamas formaliojo turinio perkrovos pavojaus. <...> Į neformalųjį švietimą
menkai įtraukiami arba neįsitraukia muziejai, bibliotekos,
kitos kultūros, meno įstaigos ir kiti potencialūs neformaliojo
švietimo teikėjai, pernelyg menkas dėmesys kreipiamas į esamų ir potencialių neformaliojo švietimo teikėjų pedagoginę
kvalifikaciją“. Vienas iš šio strategijos tikslo uždavinių – plėtoti
formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą ir tarpusavio
papildomumą, diegti atvirus ir lanksčius mokymosi būdus.
Strategijos ketvirtasis tikslas – „garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje“. Vienas iš šio
tikslo uždavinių – stiprinti kultūros įstaigų galimybes dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese. Įgyvendinant strategiją
siekiama neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalį padidinti nuo 27,4 proc. (2012)
iki 60 proc. 2017 m. ir 100 proc. – 2022 m.
Švietimo ir mokslo ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano projekte49 prie esamos situacijos silpnybių
nurodoma maža neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis (27,4 proc. 2012
m.); mokiniai turi nevienodas galimybes naudotis neformaliojo švietimo galimybėmis; į neformalųjį švietimą menkai įtraukiamos kultūros, meno įstaigos ir kiti potencialūs
neformaliojo švietimo teikėjai; pernelyg menkas dėmesys
kreipiamas į esamų ir potencialių neformaliojo švietimo
teikėjų pedagoginę kvalifikaciją; nepakankamas formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumas bei tarpusavio
papildomumas; mažėjant bendrojo ugdymo mokyklų skaičiui kaimo vietovėse, kaimo gyventojams neformalusis
švietimas tampa sunkiai prieinamas. Pagal strategijos programos „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“
48
49

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745
Švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 metų strateginio veiklos plano projektas.
2014. Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/uploads/documents/veikla/planaimo_dokumentai/Ministerijos%202015%E2%80%932017%20m_%20strateginio%20
veiklos%20plano%20projektas%20%282014-06-12%29.pdf

trečiojo tikslo – Įtraukti vaikus mokytis ir išskleisti individualius gebėjimus – ketvirtąjį uždavinį – Integruoti formalųjį ir neformalųjį švietimą – numatyta keletas muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimui palankių priemonių: plėtoti
neformalųjį vaikų švietimą ir rezultatų pripažinimą; padidinti neformaliojo vaikų švietimo įvairovę ir prieinamumą;
plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes.
Taigi, Švietimo ir mokslo ministerija, formuodama švietimo
politiką ir koordinuodama jos įgyvendinimą, skiria nemažą
dėmesį vaikų neformaliajam švietimui ir jo integravimui į
formalųjį švietimą. Antra vertus, bent kol kas muziejininkai
(ar objektyviai, ar dėl nepakankamo informuotumo) pasigenda realių veiksmų, kurie atvertų galimybes aktyvesniam muziejų ir mokyklų bendradarbiavimui – tik 29 proc.
apklaustų muziejų darbuotojų atsakė jaučiantys Švietimo
ir mokslo ministerijos susidomėjimą edukacinėmis programomis, jų palaikymą ir paramą (Vilmorus, 2012).
Ugdymo plėtotės centras ir kitos švietimo pagalbos tarnybos. Siekiant didinti švietimo veiksmingumą, Lietuvoje
yra sukurtas tinklas savivaldybių, valstybinių ir nevalstybinių mokytojų švietimo centrų bei švietimo pagalbos tarnybų, kurios teikia mokytojams ir švietimo teikėjams metodinę pagalbą.
Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), kurio savininko
teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo ugdymo procesų Lietuvoje
stebėseną, inicijuoja edukacinių inovacijų diegimą ugdymo
procese ir vertina jų tobulinimo bei diegimo efektyvumą;
formuoja bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo turinį, koordinuoja ugdymo turinio pritaikymą skirtingų poreikių besimokančiųjų grupėms; koordinuoja ir inicijuoja bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų
ir suaugusiųjų švietimo ugdymo metodinės medžiagos
rengimą, paiešką, sisteminimą, diegimą ir sklaidą; formuoja ir koordinuoja nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi
ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą; organizuoja ir atlieka
pedagogų / andragogų kompetencijų tobulinimo programų ir jas įgyvendinančių institucijų ekspertinį vertinimą ir
akreditavimą50.
Nepriklausomos organizacijos, veikiančios ugdymo kaitos srityje. Ugdymo kaitos srityje aktyviai veikia ne viena
nepriklausoma organizacija, pvz., VšĮ „Ugdymo inovacijų
centras“, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ ir kt. Nors ir
neturėdamos tiesioginės įtakos sprendimams, kurie paskatintų muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą, vis dėl to
šios organizacijos gali būti labai reikalingais partneriais
diegiant tokias ugdymo inovacijas, kaip pamokos muziejuose ir pan.
50

Ugdymo plėtotės centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-243.
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Visuomenės intereso grupės
Savivaldybės taryba ir administracija. Savivaldybių priskyrimas šiai suinteresuotų grupių kategorijai yra sąlyginis.
Būdamos tiek mokyklų, tiek muziejų steigėjos, savivaldybės gali būti priskirtos ir prie muziejų, ir prie mokyklų „lauko“. Be to, būdamos arčiausiai vartotojo – moksleivių ir jų
tėvų – savivaldybės turėtų geriausiai žinoti jų poreikius ir
atstovauti jų, kartu ir plačiosios visuomenės, interesams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu51, ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo
papildomas ugdymas bei užimtumas, profesinis mokymas
yra savarankiškos savivaldybių funkcijos. Tuo tarpu vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo organizavimas
bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros
puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose,
muziejų, teatrų bei kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) yra priskirtosios
(ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Kadangi
priskirtąsias funkcijas savivaldybės atlieka atsižvelgdamos
į vietos sąlygas ir aplinkybes, atskirose savivaldybėse neformaliojo vaikų švietimo teikėjų tinklui ir neformaliajam
vaikų švietimui skiriamas finansavimas yra labai netolygus,
kas vertinama kaip socialiai neteisinga52.
Įstatymų suteikiami įgaliojimai ir centrinė vieta, organizuojant tiek vaikų bendrąjį ugdymą, tiek gyventojų bendrosios
kultūros ugdymą, suteikia savivaldybėms galimybes turėti
reikšmingą įtaką muziejų ir mokyklų bendradarbiavimui.
Tačiau, muziejininkų vertinimu, stinga suinteresuotumo
tai daryti – tik 36 proc. apklaustų muziejų darbuotojų atsakė jaučiantys savivaldybių susidomėjimą edukacinėmis
programomis, jų palaikymą ir paramą (Vilmorus, 2012).
Galimi partneriai. Neformalųjį švietimą teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti visi švietimo teikėjai – mokyklos, laisvieji mokytojai bei įstaigos, įmonės, organizacijos, kuriems
švietimas nėra pagrindinė veikla53. Todėl, be muziejų, šioje
srityje veikia labai daug kitų organizacijų, kurios vienaip ar
kitaip papildo muziejų veiklą – meno ir sporto mokyklos,
bibliotekos, kiti neformalaus ugdymo centrai.
Pastaruoju metu populiarėjant edukacinėms programoms,
kaip laisvalaikio praleidimo formai, daugėja ir šių paslaugų
teikėjų. Tuo užsiima kaimo turizmo sodybos (pvz., sodyba
51
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos
Seimo 1994 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. I-533, nauja redakcija priimta Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. VIII-2018.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, priimtas Lietuvos Res
publikos Seimo 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. XI-1281.

„Grikucis“), amatų centrai (pvz., Šlyninkos malūnas, Amatų gildija), laisvalaikio centrai (pvz., Druskininkų vandens
pramogų parkas siūlo edukacinę programą „Tavo pamokos
Druskininkuose“), maitinimo įstaigos (pvz., „Senoji kibininė“ Trakuose siūlo „Parodomąją šimtalapio kepimo pamokėlę“), kaimo bendruomenės (pvz., Adomynės kaimo
bendruomenė siūlo programą „Adomynės lobio ieškojimas“). Dauguma tokių „alternatyvių“ (ne muziejinių) edukacinių programų organizatorių reklamuojasi svetainėse
www.edukacinesprogramos.lt ir www.edukacijos.lt.
Kadangi tiek formalus ir neformalus švietimas, tiek muziejų veikla nėra savitikslė, o nukreipta į bendresnių tikslų
siekimą – kūrybingumo, pilietiškumo, verslumo ugdymą
ir pan., muziejų ir mokyklų bendradarbiavimu netiesiogiai
suinteresuota daug įvairių kitų organizacijų: profesinės
grupės, susijusios su muziejų ir jų edukacinių užsiėmimų
tematika (ūkio šakų asociacijos, kūrėjų sąjungos, profesijų
gildijos ir pan.), aplinkosaugos ir paveldosaugos institucijos (Aplinkos ir Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamentas ir kt.) ir nevyriausybinės organizacijos, visuomenės sveikatos ir nusikaltimų prevencijos organizacijos
(Sveikatos, Socialinių reikalų ir darbo, Vidaus reikalų ministerijos), verslumą ir kūrybiškumą skatinančios organizacijos (Ūkio ministerija, Žinių ekonomikos forumas, verslo
asociacijos) ir kt. Antra vertus, šių organizacijų galia daryti
įtaką muziejų ir mokyklų bendradarbiavimui labai ribota ir
gali būti pasitelkta netiesiogiai.

2. Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklas
/ procesas
Nagrinėjant muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo
sukūrimo prielaidas, analizuojami įvairūs šiam procesui įtaką turintys aspektai:
• Edukacinės veiklos finansavimas;
• Edukacinės veiklos koordinavimas;
• Muziejinės edukacinės veiklos turinys ir jos organiza
vimas;
• Edukacinės veiklos personalo kvalifikacija;
• Edukacinių programų akreditavimas;
• Informacijos apie muziejinę edukaciją sklaida / rinkodara.
Edukacinės muziejų veiklos finansavimas
Muziejų įstatymo54 12 straipsnis „Muziejų finansavimas ir
lėšos“ nurodo, kad:

54

Lietuvos Respublikos Muziejų įstatymo pakeitimo Įstatymas, 2003 m. gegužės 29 d.
Nr. IX-1593.
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Muziejų lėšos (mln. Lt)

3 pav.
Muziejų finansavimo kaita (absoliutūs skaičiai, tūkst.)
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„1. Nacionaliniai muziejai finansuojami iš Lietuvos valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas
sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų. Nacionaliniam muziejui išlaikyti skiriami asignavimai Lietuvos valstybės
biudžete atskira eilute.
2. Respublikinių ir savivaldybių muziejų lėšų šaltiniai gali
būti steigėjų lėšos, valstybės biudžeto ar savivaldybių
biudžetų asignavimai, kitos teisėtai įgytos lėšos.
3. Žinybiniai ir kiti muziejai finansuojami iš steigėjų ir kitų
teisėtai įgytų lėšų.
4. Muziejai gali būti finansuojami pagal specialiąsias programas.
5. Muziejų plėtojimo, muziejinių vertybių restauravimo
bei mokslinio tyrimo programos finansuojamos iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją ir iš kitų teisėtai
įgytų lėšų.“
Apžvelgdamas bendras Lietuvos muziejų finansavimo apimtis ir jų pokyčius (žr. 3 pav.), R. Laužikas55 pastebi, kad
2004–2008 m. ryškiausias muziejų finansavimo augimas
įvyko dėl nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurie sugebėjo laimėti ES finansuojamus projektus.
Tačiau bendras muziejų finansavimas nėra tiesiogiai susijęs su jų edukacine veikla. 2013 m. VU Komunikacijos fakulteto mokslininkų ir studentų atliktas muziejų sistemos
tyrimas56 (koordinatorius dr. Rimvydas Laužikas) konstatavo, kad investicijos dažniausiai nukreipiamos statyboms,
technologinėms ir informacinėms infrastruktūroms kurti,
tačiau menkai skatinamos žmogiškosios kompetencijos ir
55
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Laužikas, R. Lietuvos muziejai 1991/1995-2011 metais: pagrindiniai veiklų rodikliai,
rezultatai ir problemos. Prieiga per internetą: http://network.icom.museum/fileadmin/
user_upload/minisites/icom-lithuania/pdf/Muziejai_1991-2011_Lauzikas.pdf
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tyrimas-lietuvos-muzieju-finansavimas-laikomas-ne-investicijomis-o-islaidomis-56-296433#ixzz3PdQGVVUg
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šių infrastruktūrų naudojimas visuomenėje. Tyrime daroma išvada, kad nepakankamos (arba vienakryptės, arba
neįsisąmonintos) investicijos, nors formaliais skaičiais ir
atrodančios įspūdingai, neleidžia muziejams sukurti didesnės pridedamosios vertės, o tai sukelia visuomenės nepasitenkinimą muziejų sektoriumi ir blogina inovacijų klimatą
muziejuose.
Edukacinę veiklą muziejai vykdo iš jiems skirtų asignavimų
ir dalyvaudami kitų Kultūros ministerijos vykdomų programų priemonėse (pvz., Vaikų ir jaunimo edukacijos programoje) bei konkurso būdu gaudami finansavimą iš Kultūros
rėmimo fondo (nuo 2014 m. administruojamo Lietuvos
kultūros tarybos). Taip pat muziejų edukacijai parama gaunama iš ES struktūrinių ir kitų tarptautinių fondų.
Tačiau, R. Laužiko teigimu, „muziejai, negaudami pakankamo finansavimo pagrindinėms veikloms, negali samdyti
pakankamai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurti daugiau modernių ekspozicijų, taikyti ekspozicijose informacinių ir komunikacinių technologijų; taip atsiranda neatitikimas tarp visuomenės lūkesčių ir muziejų galimybių, kas
neišvengiamai atsiliepia muziejų veiklos kokybei ir muziejų
įvaizdžiui visuomenėje“57. Finansavimo stoka atsiliepia ir
muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo galimybėms.
Kultūros ministerijos duomenimis58, 2014 m. 30 proc. visų
šalies muziejų darbuotojų tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, kursuose ir stažuotėse, dažniausiai
tai – nacionalinių, savivaldybių ir žinybinių muziejų darbuotojai. Muziejai nurodo, kad muziejinės veiklos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas dėl nepakankamo finansavimo
neužtikrinamas, nesukurta efektyviai veikianti kvalifikaci57
58

Laužikas, R. Lietuvos muziejai 1991/1995–2011 metais: pagrindiniai veiklų rodikliai,
rezultatai ir problemos.
http://www.lrkm.lt/muziejai/lt/titulinis.html
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jos tobulinimo sistema, Lietuvoje nėra sisteminio požiūrio į
tęstinius profesinius mokymus.
Nepakankamo muziejų finansavimo situaciją konstatuoja
ir dokumentas „Nacionalinis muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis“ (A. Lakštauskas ir kiti, 201359), kuriame, kaip viena muziejinės edukacijos silpnybių, nurodytas muziejų edukacinės veiklos finansavimo nepakankamumas. Antra vertus, pasak Kultūros
ministerijos atstovų, kai kurie muziejai neišnaudoja esamų
finansinių galimybių – neaktyviai teikia paraiškas edukacinių programų rengimui, prioritetą teikdami ekspozicijų
atnaujinimui, nors tiek Kultūros ministerija, tiek Lietuvos
kultūros taryba akcentuoja edukacijos svarbą.
2012 m. apklausos metu (Vilmorus, 2012) 75 proc. muziejų darbuotojų dabartinį edukacinių programų finansavimą laiko nepakankamu. Muziejininkų nuomone, būtent
finansavimo trūkumas yra svarbiausia kliūtis įgyvendinant
edukacines programas (tokį atsakymo variantą pasirinko
80 proc. respondentų). Ši nuomonė labai koreliuoja su tuo,
kad 82 proc. apklaustų muziejų darbuotojų yra nepatenkinti gaunamu atlyginimu (Vilmorus, 2012).
Kitas svarbus muziejų edukacijos finansavimo aspektas –
dideli regioniniai skirtumai. Vaikų bendrojo ugdymo ir
gyventojų bendrosios kultūros ugdymą, kaip priskirtąsias
(ribotai savarankiškas) funkcijas, savivaldybės atlieka atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes, todėl atskirose
savivaldybėse neformaliojo vaikų švietimo teikėjų tinklui
ir neformaliajam vaikų švietimui skiriamas finansavimas
yra labai netolygus: įvairiose savivaldybėse neformaliajam
švietimui tenkančios lėšos svyruoja labai smarkiai60.
2011–2013 m. Ugdymo plėtotės centras įgyvendino projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas Lietuvos savivaldybėse“61.
Įgyvendinant projektą, buvo sukurtas ir išbandytas naujas
Pasirenkamojo vaikų ugdymo (toliau – PVU)62 finansavimo
59
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Lakštauskas, A., Lukoševičius, O., Savickė, J. 2013. Nacionalinis muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis. Ataskaita parengta Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu, įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (SFMIS Nr.
VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija.
Projektas įgyvendintas Anykščių ir Klaipėdos rajonų bei Panevėžio miesto ir rajono
savivaldybėse.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija) siūloma Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamą sąvoką „neformalusis vaikų švietimas“ keisti sąvoka
„pasirenkamasis vaikų ugdymas“ (PVU). PVU siūloma skirstyti į 1) formalųjį švietimą
papildantį ugdymą, kurio paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam
tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas
gali vykdyti muzikos, dailės, menų, sporto ir kitos mokyklos ir 2) neformalųjį vaikų
ugdymą, kurio paskirtis – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir
kitas bendrąsias kompetencijas. Neformaliojo vaikų ugdymo programas gali vykdyti
neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti
švietimo teikėjai.

modelis, veikiantis principu „pinigai paskui vaiką“. Jis įgalina savivaldybes vienodai administruoti neformalųjį mokinių švietimą, valdyti duomenis apie mokinių pasirinktas
ir lankomas veiklas bei skirstyti finansavimą pagal mokinių
poreikius. Finansavimo modelis sužadino PVU įvairovės
plėtrą: buvo akredituotos 332 naujos programos, parengtos ir vykdytos 90 teikėjų. Savivaldybėse atsirado 46-ios
naujų ugdymo krypčių programos (techninė kūryba, medijos), per 70 proc. programų vykdė ne biudžetinės įstaigos, o daugiau nei du trečdaliai teikėjų buvo ne švietimo
įstaigos (kultūros, sporto, nevyriausybinės ir kt.). Valstybės
pažangos tarybai įvertinus projekto patirtį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė įtraukė neformaliojo ugdymo krepšelio diegimą visose savivaldybėse kaip vieną iš Valstybės
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo 2014 m.
pažangos darbų63. Taigi, šio projekto patirtis turėtų padėti sudaryti lygias galimybes visiems neformaliojo ugdymo
teikėjams teikti šias paslaugas ir gauti finansavimą, todėl
būtų naudinga išanalizuoti anksčiau minėtų savivaldybių
patirtį ir įvertinti, ar ir kaip praktiškai projektas prisidėjo
prie glaudesnio muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tikslinėse savivaldybėse.
Edukacinės veiklos koordinavimas
Pastaruoju metu Lietuvos strateginiuose dokumentuose vis aiškiau formuluojamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo poreikis. 2014–2020 m. nacionalinėje pažangos
programoje išskirtos šios mokyklų ir muziejų partnerystei
svarbios plėtoti kryptys: pereiti prie kūrybingumui palankių ugdymo programų ir metodų visuose švietimo lygmenyse (6.1.2.2), stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų
(muziejų, bibliotekų, meno veiklą vykdančių centrų ir kitų)
galimybes teikti formalaus ir neformalaus ugdymo paslaugas (6.1.2.10).
Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje64 teigiama, kad „iki šiol nepavyksta ugdymo proceso pakreipti,
socialinių partnerių ir bendruomenių suburti esminėms
kompetencijoms ugdyti“.
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse65 numatyta kultūros politiką susieti su kitomis valstybės politikos sritimis
ir sukurti veiksmingą institucijų bendradarbiavimo modelį.
Suteikti platesnius įgaliojimus Kultūros ministerijai vykdant įvairius sektorius jungiančią politiką kartu su kitomis
ministerijomis (švietimo ir kultūros, ūkio ir kultūros, aplin63
64
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http://www.pakis.lt/
Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745.
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2010
m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977.
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kos, urbanistikos ir paveldo, finansų ir kultūros, socialinių
reikalų ir kultūros, tarptautinių santykių ir kultūros).
Šiuo metu valstybės atsakomybė už kultūrinį ugdymą
skirstoma tarp dviejų atskirų ministerijų, atsakingų už
švietimą ir kultūrą, dėl to gali būti sunku pasiekti bendrą
reikmių ir prioritetų supratimą. Tuo tarpu kultūrinio ugdymo kokybė pasiekiama per įvairių institucijų (ir pirmiausia
švietimo ir kultūros) gebėjimą bendradarbiauti, todėl būtina tarp jų inicijuoti ir plėsti tinklaveiką bei partnerystę, o
tai reikalauja atraminių struktūrų66. Sudėtingiems naujovių
diegimo procesams reikia institucinių struktūrų, kurios paskatintų bendradarbiavimą, taip pasiekiant bendros naudos – tarpusavio supratimo pagerėjimo, veiksmingumo ir
efektyvumo padidėjimo67.
2012 m. atliktos muziejaus darbuotojų apklausos metu ryšio tarp muziejaus ir mokyklos nebuvimas buvo nurodytas
kaip viena iš svarbiausių kliūčių edukacinėms programoms
įgyvendinti (Vilmorus, 2012).
Dokumente „Nacionalinis muziejų ir bendrojo ugdymo
mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis. Ataskaita“
(A. Lakštauskas ir kiti, 201368) pabrėžta, kad siekiant Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose strateginiuose švietimo dokumentuose numatytų tikslų ir sudarant
galimybes muziejams labiau atsiverti visuomenės, ypač
jaunų žmonių, ugdymo poreikiams tenkinti, būtinas efektyvesnis kultūros ir švietimo sričių bendradarbiavimas ir
partnerystė įvairiais lygmenimis:
• institucijų lygmeniu (bendradarbiavimas tarp atskirų
mokyklų ir muziejų);
• savivaldybės lygmeniu (bendradarbiavimas tarp savivaldybės švietimo ir kultūros sričių);
• nacionaliniu lygmeniu (bendradarbiavimas, užtikrinantis susitarimus dėl ugdymo turinio tikslų, juridinių ir
praktinių sąlygų sudarymo, finansavimo priemonių).
Institucijų lygmuo. Projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis
partnerystės tinklas“ patirtis parodė, kad partnerystės
tarp muziejaus ir konkrečios mokyklos užmezgimas sudaro galimybes sukurti muziejaus edukacijos programą,
atitinkančią ir mokyklos ugdymo tikslus. Muziejų edukato66
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Putz-Plecko B. 2008. Cultural education: The promotion of cultural knowledge, creativity and intercultural understanding through education (Background report). Prieiga
per internetą: http://dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/resources/dbcon_def/
uploads/Universitaet/Berichte/EreportBparis0812.pdf
Remiantis įžvalgomis, pateiktomis Henley D. 2012. Cultural Education in England,
prieiga per internetą: https://www.gov.uk/government/publications/cultural-education-in-england
Lakštauskas, A., Lukoševičius, O., Savickė, J. 2013.Nacionalinis muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis. Ataskaita parengta Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu, įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (SFMIS Nr.
VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

riams, rengiantiems programas mokiniams, svarbu turėti
galimybę konsultuotis arba dirbti kartu su pedagogais,
išsiaiškinant konkretaus dėstomo dalyko ir konkrečios
klasės mokinių mokymosi tikslus, tematikas. Užmegzta
muziejaus ir mokyklos partnerystė būtų svarbus stimulas
mokyklai suderinti ugdymo planą, išspręsti organizacinius
klausimus taip, kad mokiniai galėtų suderintu laiku būti
muziejuje. Tikslinga, kad daugiau bendradarbiautų muziejų darbuotojai ir mokyklų vadovai (direktoriai, jų pavaduotojai, skyrių vedėjai). Svarbu, kad informacija apie mokinių
ugdymosi muziejuje galimybes pasiektų mokyklų vadovus
kuo anksčiau – kai rengiamas mokyklos ugdymo planas
kitiems mokslo metams. To pasiekti galima dirbant individualiai, su atskirų mokyklų vadovais, administracijų darbuotojais, kurie planuoja ugdymo procesą (A. Lakštauskas
ir kiti, 2013).
Savivaldybės lygmuo. Ne mažiau svarbu, kad mokyklos ir
muziejaus partnerystės procese dalyvautų (ar būtų informuota) ir mokyklos bei muziejaus savininko funkcijas įgyvendinanti institucija – savivaldybė. Daugelis savivaldybių
yra ir muziejų, ir mokyklų savininkai, todėl bendradarbiavimo paskatinimas šiame lygmenyje galėtų duoti gerų rezultatų (A. Lakštauskas ir kiti, 2013).
Nacionalinis lygmuo. Nacionaliniame lygmenyje svarbus
uždavinys, plėtojant muziejinę edukaciją, tenka švietimą
ir muziejus kuruojančioms ministerijoms, jų pavaldžioms
įstaigoms. Kuriant nacionalinį muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelį, reikšmingais
muziejinės edukacijos barjerais buvo įvardinti būtent nacio
nalinio lygmens kompetencijos dalykai: nesuformuota nacionalinė muziejų edukacinės veiklos politika ir nacionalinė
muziejų ir mokyklų partnerystės strategija, nesudarytos
nuoseklaus jų bendradarbiavimo sąlygos (A. Lakštauskas ir
kiti, 2013).
Pastaruoju metu vykstantis konstruktyvus Lietuvos muziejų asociacijos, atskirų muziejų, Ugdymo plėtotės centro,
Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų bendradarbiavimas kuria prielaidas muziejininkams geriau suprasti
bendrojo ugdymo programas, o švietimo srities specialistams – geriau įvertinti Lietuvos muziejuose saugomus
nacionalinius, regioninius ir vietinius kultūros paveldo išteklius bei muziejinės edukacijos teikiamas galimybes ir numatyti geresnį jų panaudojimą planuojant ugdymo turinio
kaitą.
Siekiant užtikrinti pradėtų darbų nuoseklų tęstinumą ir
plėtrą, svarbu rasti institucionalizavimo sprendimus. Būtų
tikslinga kurti bendras muziejams ir švietimo institucijoms
atstovaujančias darbo grupes, kurios svarstytų muziejų ir
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mokyklų bendradarbiavimo įteisinimo, edukacinių programų kūrimo, finansavimo ir organizavimo klausimus,
pateiktų bendras išvadas ir pasiūlymus. Tokias išvadas ir
pasiūlymus turėtų rengti švietimo institucijoms ir muziejams atstovaujančios ir įgaliotos darbo grupės ar komisijos,
pateikdamos sprendimų variantus savivaldybių ar nacionalinio lygmens vykdomosios valdžios institucijoms (A. Lakštauskas ir kiti, 2013.
Muziejinės edukacinės veiklos turinys ir jos
organizavimas
Pamokos muziejuose ir kitose netradicinėse vietose – pastaruoju metu skatinama kaip inovatyvi formalaus švietimo
forma69. Vadovaujantis 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo
metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais70, „mokykla turi skatinti mokytojus ir
sudaryti jiems sąlygas mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti
ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo procesą, pamokų tvarkaraštį“ (35 punktas). Formuojant ir įgyvendinant mokyklos
ugdymo turinį, mokyklai leidžiama „iki 10 procentų dalykui
skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokyklos
aplinkoje“ (106.2). Taip pat pabrėžiama, kad muziejai yra
ypač tinkama vieta socialinių mokslų mokymo organizavimui: „Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono
savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes istorijos ir geografijos mokymą rekomenduojama organizuoti netradicinėse
aplinkose (pvz., saugomų teritorijų lankytojų centruose,
muziejuose)“ (126.2).
80 proc. moksleivių, 83 proc. bendrai muziejų lankytojų ir
90 proc. už muziejų edukaciją atsakingų darbuotojų mano,
kad muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų
bendrojo ugdymo programas (Vilmorus, 2012). Mokytojų
teigimu, lankymasis muziejuose yra įtrauktas į bendrojo ugdymo mokyklų programas, nes yra skirta 10 dienų,
per kurias moksleiviai gali būti užimami kokia nors veikla
(įskaitant muziejų lankymą) už mokyklos ribų. Vis dėlto į
muziejus moksleivius dažniau veda klasės auklėtojai (2–3
kartus per metus), tuo tarpu dalykininkai – rečiau (Vilmorus, 2012). Tai yra savotiškas indikatorius, kad mokyklos
apsilankymą muziejuje linksta traktuoti ne tik (ir greičiau
ne tiek) kaip mokymo programos dalį, bet kaip tam tikrą
klasės kolektyvo formavimo priemonę.
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2013–2014 ir 2014–2015 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji
ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m.
gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459.
Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, sudaromi mokyklos
ugdymo planai.

Savo ruožtu, vertindami muziejų edukacines programas,
mokytojai pabrėžė, kad muziejai turėtų bandyti geriau
suvokti mokyklos poreikius: aiškintis, ko mokiniams ir
pedagogams reikia, įsigilinti į bendrojo ugdymo mokyklų
programą, išmokti dirbti su skirtingomis vaikų amžiaus
grupėmis. Šiuo metu muziejai taiko skirtingas poreikio apklausų metodikas, todėl sunku palyginti duomenis. Diskusijose dalyvavusių moksleivių ir mokytojų manymu, į muziejų naujų edukacinių programų kūrimą mažai įtraukiami
pedagogai ir moksleiviai, kurie geriausiai žino, ko jiems reikia ir gali įvertinti muziejaus siūlomas naujoves. Tuo tarpu
81 proc. už edukacinę veiklą atsakingų muziejininkų manymu, muziejuje organizuojamos edukacinės programos yra
derinamos su mokyklomis71.
Mokytojai pageidautų, kad to paties muziejaus edukacinė
veikla aprėptų daugiau dalykinių sričių (pvz., fiziką ir biologiją), kad atsirastų poreikis į tą patį muziejų grįžti ir taip kurti tęstinumą turinčias edukacines programas. Diskusijose
dalyvavusių moksleivių ir mokytojų manymu, muziejuose
galėtų būti organizuojamos beveik visų dalykų pamokos,
kurias galėtų vesti ir mokytojai, ir muziejaus darbuotojai,
ir šiaip žymūs atitinkamos srities žmonės (Vilmorus, 2012).
Moksleivių ir mokytojų fokusuotos diskusijos metu išsakyti
šie pasiūlymai, kaip būtų galima gerinti muziejų edukacinių
programų turinį (Vilmorus, 2012):
• Kuriant ir organizuojant edukacines programas, vertinti jas per moksleivių suvokimo prizmę, atsižvelgti į tai,
kas jiems yra įdomu;
• Didinti moksleivių įtraukimą, sudarant galimybę eksponatus liesti, uosti, patiems pasidaryti kokį nors daiktą, kurį galėtų parsivežti kaip suvenyrą;
• Nuolat atnaujinti siūlomų edukacinių programų turinį,
plėsti jų pasiūlą, kurti tęstines edukacines programas.
Dokumente „Nacionalinis muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis. Ataskaita“
(A. Lakštauskas ir kiti, 2013), kaip viena muziejinės edukacijos silpnybių, nurodyta, kad edukacinei veiklai trūksta
techninių priemonių. 2012 m. atliktos muziejininkų apklausos metu techninių priemonių trūkumas buvo paminėtas
kaip trečia svarbiausia kliūtis, kylanti įgyvendinant edukacines programas, po nepakankamo finansavimo ir edukatoriaus etatų trūkumo – 41 proc. respondentų pasirinko šį
atsakymo variantą (Vilmorus, 2012). Muziejuose pateikiama informacija ne visada pritaikyta skirtingoms lankytojų
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Geros praktikos pavyzdžiu yra projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, kurio metu buvo sukurta ir įgyvendinta 17-ka 8 ak. val. trukmės edukacinių programų, skirtų moksleiviams.
Programos iš dalies suderintos su bendrojo ugdymo programomis: dalis jų pritaikytos
atskiriems ugdymo dalykams, dažnu atveju – integruoti keli ugdymo dalykai. Rengiant
edukacines programas, muziejininkams talkino mokytojai ekspertai, mokytojai
metodininkai, formalaus ir neformalaus ugdymo administratoriai, konsultavo Lietuvos
edukologijos universiteto dėstytojai.
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amžiaus grupėms, daugumoje Lietuvos muziejų trūksta
tiesioginio lankytojo įtraukimo, t. y. galimybės eksponatus
liesti, uosti ir pan., Lietuvoje nėra pakankamai interaktyvių
specializuotų muziejų (Vilmorus, 2012). Todėl tarp muziejinei edukacijai palankių sąlygų išskiriamos informacinių
technologijų, vaizdo, garso įrangos naudojimas, galimybės
dirbti su muziejinėmis vertybėmis ir jų kopijomis sudarymas, muziejaus erdvių pritaikymas edukacinei veiklai.

bės. Nacionaliniuose muziejuose edukacinę veiklą vykdo
skyriai, meno pažinimo centrai. Respublikinės reikšmės
muziejuose dažniausiai už edukacinę veiklą atsakingi ryšių
su visuomene skyriai. Savivaldybių, žinybiniuose muziejuose edukacinę veiklą vykdo atskiri muziejaus darbuotojai. Išimtimi galima būtų laikyti keletą muziejų, kuriuose
yra įsteigti edukacijos veikla užsiimantys skyriai (A. Lakštauskas ir kiti, 2013).

Lietuvos moksleivių sąjungos atstovų susitikime su kultūros ministru, moksleivių atstovai sakė, kad tik modernūs,
interaktyvūs muziejai šiandien jiems atrodo patrauklūs,
ir apgailestavo, kad dauguma muziejų Lietuvoje moksleiviams atrodo labai konservatyvūs ir nepatrauklūs72. Nors
fokusuotos diskusijos dalyviai mokytojai pabrėžė, kad Lietuvos muziejai keičiasi į gerąją pusę – vis plačiau diegiamos
šiuolaikinės technologijos, muziejai tampa interaktyvesni
(Vilmorus, 2012).

2012 m. apklausos duomenimis, muziejaus pedagogo
(edukatoriaus) etatus turėjo tik 28 proc. muziejų. Todėl
dažniausiai edukacines programas veda muziejininkai (72
proc.), rečiau – edukatoriai (32 proc.), administracijos darbuotojai (21 proc.), ekskursijų vadovai (19 proc.), restauratoriai (3 proc.) ar kiti darbuotojai (15 proc.). Tuo tarpu, pačių darbuotojų manymu, turėtų būti atvirkščiai. Dauguma
mano, kad muziejuje reikalingas atskiras edukatoriaus etatas (78 proc.) ir būtent edukatoriai turėtų vesti edukacines
programas (77 proc.). Muziejininkų nuomone, muziejaus
edukatoriaus etatų nebuvimas ar trūkumas yra antra pagal svarbumą kliūtis įgyvendinant edukacines programas –
tokį atsakymo variantą pasirinko 56 proc. respondentų
(Vilmorus, 2012).

Edukacinės veiklos personalo kvalifikacija
Norint kurti ar tobulinti edukacines programas, yra būtina
glaudžiai bendradarbiauti muziejų ir mokyklų atstovams
bei tobulinti muziejų darbuotojų ir mokytojų kompetencijas. Muziejų darbuotojų ir mokytojų kompetencijų poreikis
pasirenkamojo ugdymo ir kūrybiškumo srityse yra konstatuotas Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų 2014–2016 m. plane – tobulinti kvalifikacijos ir
kompetencijų tobulinimo sistemą neformalaus vaikų švietimo programas vykdančių įstaigų vadovams, mokytojams
ir savivaldybių darbuotojams; 2014–2020 m. nacionalinėje
pažangos programoje – plėtoti priemones, skirtas įvairių
lygių ugdytojų ir pedagogų kūrybiškumo kompetencijoms
ugdyti.
Mokytojai akcentuoja muziejų edukacijai pasirengusių
specialistų poreikį. Diskusijoje dalyvavusių pedagogų
nuomone, būtų gerai, jeigu muziejai turėtų specialų edukatoriaus etatą ar muziejininkus su pedagoginiu-psichologiniu pasirengimu, nes tada šie darbuotojai žinotų, kaip
ir kokias edukacines programas pateikti įvairaus amžiaus
lankytojams. Nors pripažįstama, kad specialus pasirengimas negarantuoja, kad kiekvienas muziejininkas taps geru
edukologu. Edukacinės programos sėkmė didžiąja dalimi
priklauso nuo vedėjo asmenybės, patirties ir požiūrio į darbą (Vilmorus, 2012).
Muziejuose edukacinę veiklą organizuoja muziejaus skyriai
arba atskiri darbuotojai. Edukacinės veiklos organizavimas
muziejuje priklauso nuo muziejaus dydžio ir priklausomy72

Ateityje lankymasis muziejuje pamokos metu turėtų būti nemokamas. Prieiga per
internetą: www.alkas.lt, 2013 08 31

Antra vertus, už muziejų edukaciją atsakingi darbuotojai:
89 proc. turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pasirengimą dirbti pedagoginį darbą, 54,5 proc. turi pedagoginį
išsilavinimą ir aukštą motyvaciją, 94 proc. patinka dirbti
muziejuje ir 92 proc. patinka vesti edukacines programas.
Be to, daugiau nei pusė (56,4 proc.) apklaustųjų turi daugiau
nei 5 metų muziejų edukacijos praktinę patirtį ir tik 5 proc.
nėra dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo kursuose (Vilmorus,
2012)73.
Galimybės sistemingai tobulinti muziejininkų kvalifikaciją
yra ribotos (Muziejų strateginės plėtros kryptys). Panaikinus Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centrą, muziejininkų kvalifikacijos tobulinimasis įgijo ad hoc pobūdį.
Populiariausi muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo būdai
yra muziejų organizuojami vienkartiniai ar tęstiniai kursai,
projektinės veiklos mokymai, savarankiškas mokymasis,
dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir simpoziumuose, stažuotės užsienio muziejuose, tačiau pastarąsias
dažnai riboja finansinės galimybės74. Viena iš geriausiai
muziejininkų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo priemonių – tarptautinė Baltijos muzeologijos mokykla75, kurios
mokymuose kasmet dalyvauja po 10 Lietuvos, Latvijos ir
Estijos šalių muziejininkų.
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Muziejų darbuotojų apklausa atlikta 2012 m. gegužės 7–25 d. Respondentų skaičius:
N = 101. Tyrimo objektas: muziejų darbuotojai, atsakingi už muziejų edukacinę veiklą.
Ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respub
likos kultūros ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-508.
Veikianti nuo 2004 m. pagal trišalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros ministerijų
susitarimą.
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Muziejininkų kvalifikacijai tobulinti buvo skirti ir keli ES
struktūrinių fondų lėšomis vykdyti projektai. 2006–2008 m.
Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 muziejų–partnerių, o 2009–2011 m. su 15 muziejų-partnerių, įgyvendino
muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“
du etapus, kurių metu parengtos 36 mokymo programos,
kvalifikaciją tobulino per 6oo muziejininkų. Šiuo atveju didžiausią įtaką muziejininkų kvalifikacijos tobulinimui turi
Lietuvos muziejų asociacijos veikla, tačiau pasigendama
sistemingo valstybinio požiūrio.
Metodinę pagalbą Lietuvos muziejams teikia pirmiausia Lietuvos muziejų asociacija, kurioje aktyviai veikia Švietimo sekcija. Asociacijos svetainėje internete
www.museums.lt yra Švietimo sekcijos puslapis; periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai“ yra skyrius „Edukacija“. 2008 m. įkurti neformalūs gerosios patirties centrai,
kurių tikslas – teikti metodinę pagalbą muziejams, organizuoti seminarus, vykdyti leidybinę veiklą, įgyvendinti bendramuziejinius projektus76. Muziejininkams metodologinę
pagalbą taip pat teikia Vilniaus universiteto Komunikacijos
fakulteto specialistai. Be to, vadovaujantis Muziejų įstatymu, nacionaliniai muziejai atlieka Lietuvos Respublikos
muziejų ir juose esančių rinkinių metodinio apsaugos, ap
skaitos, eksponavimo ir tyrimo centro funkcijas77. Tačiau,
2012 m. atliktos muziejininkų apklausos metu, kaip vieną
iš svarbiausių kliūčių, įgyvendinant edukacines programas,
12 proc. respondentų nurodė metodinės literatūros trūkumą (Vilmorus, 2012).
Mokytojų pasirengimas vesti pamokas muziejuose nėra
tyrinėtas, tačiau, palyginus su muziejininkais78, mokytojai
turi daug daugiau galimybių tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, taip pat ir neformalaus ugdymo srityje: mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikia daug institucijų,
pvz., viena iš naujausių UPC praktinių iniciatyvų, skirtų paskatinti pamokų vedimą muziejuose ir kitose netradicinėse
vietose, – sukurti mokomieji filmai „Pamoka muziejuje“79 ir
„Fizikos pamoka netradicinėse aplinkose“80.
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Lietuvos dailės muziejus – Edukacinių programų kūrimo metodikos centras; Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus – Meno programų kūrimo metodikos centras;
Lietuvos liaudies buities muziejus – Etnografijos programų kūrimo metodikos centras;
Maironio lietuvių literatūros muziejus – Literatūros programų kūrimo metodikos centras; Lietuvos jūrų muziejus – Gamtos programų kūrimo metodikos centras; Antano
Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko muziejus – Kultūrinio turizmo programų
kūrimo metodikos centras; Kretingos muziejus – Kultūrinės veiklos bendruomenei
metodikos centras; Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus – Teatro, kino ir muzikos
programų kūrimo metodikos centras; Šiaulių „Aušros“ muziejus – Istorijos programų
kūrimo metodikos centras; Kėdainių krašto muziejus – Multikultūrinių programų
kūrimo metodikos centras.
Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m.
birželio 8 d. sprendimu Nr. I-930, nauja redakcija – 2003 m. gegužės 29 d., Nr. IX-1593.
Likvidavus Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centrą, šiuo metu muziejų
kvalifikacijos tobulinimu sistemingiau rūpinasi tik Lietuvos muziejų asociacija.
Prieinamas internete, žr. https://www.youtube.com/watch?v=TGm7DX4mOyc
Prieinamas internete, žr. https://www.youtube.com/watch?v=NkMv6XG0IEU

Siekiant paskatinti muziejininkų ir mokytojų bendradarbiavimą, mokytojams skirtas įvairias mokymo priemones rengia ir muziejai (pvz., Lietuvos dailės muziejus yra
parengęs mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą
„Lietuvos meno istorija: šiuolaikinis menas Lietuvoje,
postmodernizmo epocha, meno pokyčiai“). Kaip nurodoma interneto svetainėje www.muziejuedukacija.lt, vienas iš
šios svetainės uždavinių – teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas mokytojams.
Edukacinių programų kokybės užtikrinimas
Siekiant tvaraus bendradarbiavimo tarp muziejų ir mokyklų, yra svarbu užtikrinti kokybiškų muziejų edukacinių
programų kūrimą ir anksčiau sukurtų programų tobulinimą. Tik kokybiškos ir patrauklios programos gali sudominti
naujus ir paskatinti grįžti jau dalyvavusius programose lankytojus į muziejus.
2013 m. patvirtintas Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo tarpinstitucinės veiklos planas, kuriame
numatyta „sukurti kultūros ir meno institucijų (nacionalinių
kultūros įstaigų ir kitų Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų) veiklos kokybės vertinimo sistemą, susiejančią institucijos finansavimą su vertinimo rezultatais“.
Dokumente „Nacionalinis muziejų ir bendrojo ugdymo
mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis. Ataskaita“
(A. Lakštauskas ir kiti, 2013), kaip viena muziejinės edukacijos grėsmių, nurodyta, kad nesukurta muziejinės edukacinės veiklos standartų sistema. Nors standartų įdiegimo
klausimas ir diskusinis, tačiau tai galėtų būti žingsnis į kokybiškesnių edukacinių programų kūrimą. Apie muziejų
edukacinių programų kokybės vertinimo sistemos sukūrimo poreikį taip pat liudija mokytojų diskusijoje išsakyta
pastaba, kad kai kurių muziejų edukacinės programos yra
komercializuotos, todėl ganėtinai paviršutiniškos (Vilmorus, 2012).
Muziejų edukacinių programų kokybės vertinimo sistemos
sukūrimo poreikis yra susijęs ne tik su siekiu maksimaliai
tenkinti vartotojų poreikius, tai svarbu ir norint atitikti reikalavimus, kurie leistų pretenduoti į valstybės finansavimą.
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje81 numatyta, kad
teisę įgyvendinti pasirenkamojo vaikų ugdymo programas
krepšelio lėšomis turės visi švietimo teikėjai, teisės aktų
nustatyta tvarka akreditavę pasirenkamojo vaikų ugdymo
programas. Pasirenkamojo vaikų ugdymo lėšas savivaldybės skirs tik tiems pasirenkamojo vaikų ugdymo teikėjams,
kurie teisės aktų nustatyta tvarka bus akreditavę progra81

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija.

141

mas ir sudarę vaikų ugdymo sutartis. Lėšos švietimo teikėjui bus skiriamos atsižvelgiant į ugdomų vaikų skaičių ir
akredituotos programos pobūdį, jos įgyvendinimo trukmę.
Tačiau, rengiant šias gaires strateginio planavimo seminarų metu, muziejininkai diskutavo, kokios apimties ir turinio
muziejų edukacinių programų kokybė turėtų būti vertinama. Abejonių nekilo dėl poreikio vertinti tokių edukacinių
programų, kaip mokiniams skirta Nacionalinio muziejaus
tęstinė programa „Pažinimas“ ar „Trimetė pradinukų mokyklėlė“ ir pan., kokybę. Bet buvo iškeltas klausimas, ar turėtų būti vertinami 45 min. edukaciniai užsiėmimai, skirti
trumpalaikei parodai ar siaurai temai. Šių edukacinių užsiėmimų kokybei užtikrinti buvo siūlomi kitokie metodai,
pvz., kolegų iš kitų muziejų ir mokytojų vertinimas arba
muziejų edukacinių programų kokybės kriterijų įtraukimas
vertinant muziejų veiklą. Buvo taip pat pasiūlyta, kad prie
kokybės gerinimo galėtų prisidėti savivaldybių ir nacionaliniai edukacinių programų konkursai, analitiniai straipsniai
(gal net atskiro biuletenio, žurnalo inicijavimas), aukštųjų
mokyklų ir kolegijų tiriamieji darbai.
Kultūros ministerija tik pradeda taikyti muziejų vertinimą,
kaip priemonę užtikrinti paslaugų kokybę82. Tačiau privaloma tvarka vertinami tik nacionaliniai ir respublikiniai
muziejai, kurių steigėja yra Kultūros ministerija. Tuo tarpu
savivaldybių, žinybiniams ir kitiems muziejams dalyvauti
vertinime tik rekomenduojama. Svarbu ir tai, kad muziejų
pasirengimas teikti kokybiškas edukacines paslaugas nustatomas tik pagal vieną formalų kriterijų – ar rengiamos
edukacinės programos, tačiau nevertinama tų programų
kokybė.
Informacijos apie muziejinę edukaciją sklaida / rinkodara
2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Kultūra“ 1 tikslas teigia, kad svarbu „užtikrinti kultūros
prieinamumą, didinti įvairovę ir sklaidą“. Šiuo tikslu siekiama, kad kultūros paslaugos būtų prieinamos ir patrauklios
visoms gyventojų grupėms, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją teritoriją, kad kiekvienas visuomenės narys gautų
informaciją apie kultūrą, galėtų ja naudotis ir pritaikyti.
Numatoma sudaryti sąlygas ir skatinti iniciatyvas, skirtas
visuomenės informavimo priemonių ir kitų kultūros sektoriaus subjektų bendradarbiavimui, kuriant inovatyvius
visuomenės informavimo produktus ir paslaugas, kuriais
stiprinamas kultūrinis tapatumas, mažinama socialinė atskirtis ir gerinamas informacijos prieinamumas (prioriteto
„Visuomenės ugdymas, mokslas, kultūra“ 2.1.3 ir 2.3.1).
82

Muziejų vertinimo nuostatai, patvirtinti Kultūros ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-429 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo
Nr. ĮV-698 redakcija).

Rinkdamiesi konkrečias edukacines programas, mokytojai
informacijos ieško įvairiais būdais: naršo internete, nagrinėja muziejų, kelionių agentūrų atsiųstą medžiagą, užeina
į turizmo informacijos centrus, teiraujasi kolegų nuomonės, remiasi asmenine patirtimi (Vilmorus, 2012).
Pagrindinis individualus muziejų informacijos apie edukacines programas sklaidos kanalas internete ilgą laiką buvo
muziejų svetainės internete. Tačiau šis informacijos šaltinis
nepatogus vartotojui, norinčiam sužinoti apie visą panašių
programų pasiūlą Lietuvos muziejuose. Todėl labai reikalinga viena interneto svetainė, kur būtų pateikta informacija apie visų muziejų edukacines programas. Tuo tikslu 2013
m., įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis
partnerystės tinklas“, buvo sukurta nauja Lietuvos muziejų
asociacijos administruojama internetinė svetainė www.
muziejuedukacija.lt, turinti patogią paieškos sistemą pagal
savivaldybes, muziejus, amžiaus grupes bei ugdymo sritis
(meninio ugdymo, kalbos, gamtamokslinė, matematikos,
dorinio ugdymo, technologijų, informacinių technologijų,
kūno kultūros, integruojamosios programos edukacines
temas ir amžiaus grupes). Palyginus su prieš tai buvusiu
edukacinėms programoms skirtu puslapiu Lietuvos muziejų portale (www.muziejai.lt)83, naujoji svetainė yra daug
išsamesnė ir vartotojui draugiškesnė. Siekiant, kad ši svetainė taptų centriniais muziejų edukacinių programų pristatymo vartais, svarbu užtikrinti projekto pradėtų veiklų
tęstinumą.
Alternatyvūs informacijos sklaidos kanalai internete – svetainės www.edukacinesprogramos.lt ir www.edukacijos.lt.
Pastaroji – arba dar kuriama, arba jau pasibaigęs projektas.
Šiose svetainėse reklamuojasi ne tik muziejai, bet ir alternatyvūs edukacinių programų organizatoriai, kurie neretai
į savo programas įtraukia ir muziejų paslaugas84. Svetainėje www.edukacinesprogramos.lt galima paieška pagal
vietoves ir turinį – aktyvios, edukacinės kelionės, kultūrinės, meninės, moksleiviams, pažintinės, suaugusiesiems,
šeimoms, žaidimai.
Šalia informacijos apie muziejų edukaciją sklaidos virtualioje erdvėje, mokytojų nuomone, ryšį tarp mokyklos ir
muziejaus padėtų sustiprinti dažnesni muziejininkų apsilankymai mokyklose, kurių metu jie pristatytų savo programas mokiniams ir mokytojams (kartu ir patys geriau
suprastų jų poreikius). Pageidaujama, kad mokytojams
83

84

Pilnas muziejų edukacijai skirtos dalies adresas – http://www.muziejai.lt/Edukacija/edukacija.htm. Portalą „Lietuvos muziejai“ administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras. Šioje svetainėje nėra
automatizuotos paieškos galimybės, o tik pateikiama informacija apie programas,
sugrupuotas pagal jų turinį – edukacinės programos vaikams ir moksleiviams, edukacinės programos šeimoms, edukacinės programos suaugusiesiems, žaidimai.
Pavyzdžiui, MB „Pramogų skonis“ siūlo edukacinę kelionę „Kauno tvirtovės ir fortai“,
kurios metu aplankomas ir IX forto muziejus.
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būtų sudarytos palankesnės sąlygos vieniems apsilankyti
muziejuose prieš atvedant moksleivius, pvz., organizuojant atvirų durų dienas (Vilmorus 2012). Taip pat pedagogai
norėtų didesnio muziejininkų indėlio organizuojant išvykas
į muziejų: pateikti mokytojams detalesnės informacijos,
kuri padėtų paruošti moksleivius išvykai, pvz., sugalvoti
užduotis ir pan. Pagaliau muziejai galėtų patys dažniau
atvykti su savo programomis į mokyklas, t. y. organizuoti
„mobilius muziejus“ (Vilmorus, 2012).
Muziejinės edukacijos rinkodarai svarbu ir tai, kad dažnai
populiariausias laikas moksleivių išvykai į muziejų – mokslo metų pabaiga. Todėl mokytojams aktualu, kad muziejai
galėtų lanksčiau planuoti savo darbo grafiką, prisiderindami prie lankytojų srautų.

IV. Pagrindinių tendencijų
apžvalga
Identifikuojant strategines muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo kryptis, svarbu kuo tiksliau apsibrėžti, kokios yra
pagrindinės tendencijos ir veiksniai, lemiantys kultūros
srities (tarp jų ir muziejų bei mokyklų bendradarbiavimą)
raidą Lietuvoje. Remiantis įvairiais šaltiniais, galima būtų
išskirti šias tendencijas:
–

Informacinių komunikacinių technologijų (toliau – IKT)
skverbtis į daugelį gyvenimo sričių, tarp jų ir į kultūrą. Į
šią tendenciją galimą žvelgti ir kaip į technologinę, kai
sukuriamos palankios sąlygos visų kūrybinių kultūros ir
švietimo produktų ir paslaugų rinkodarai nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu, keičia kultūros ir švietimo paslaugų pateikimo galimybes (yra diegiamos šiuolaikinės
technologijos, daugėja virtualių pamokų, edukacinių
užsiėmimų ir virtualių ekspozicijų, atsiranda mobilios
aplikacijos, leidžiančios gauti informaciją apie eksponatus keliomis kalbomis, patys muziejai tampa interaktyvesni) ir kaip į socialinę – keičiasi žmonių elgsenos
modeliai, informacijos rinkimo, mokymosi ir bendravimo įpročiai.

–

Riboti ekonominiai ištekliai (jų trūkumas), sąlygojantis
didėjantį spaudimą šių išteklių vartotojams sukurti kuo
didesnę pridėtinę vertę už prieinamus išteklius (ekonominė tendencija). Šiuo metu stebima tendencija, kai
šiuolaikinių valstybių, tarp jų ir Lietuvos, biudžetai
patiria nemažą spaudimą perskirstant surinktas lėšas
įvairioms sritims, biudžetai yra deficitiniai, o skirtingos
sritys akivaizdžiai konkuruoja dėl galimų išteklių. Kartu
veikia ir rinkos dėsniai, tam tikros sritys, kaip kultūra ir
švietimas, privalo ieškoti kitų išteklių šaltinių, optimizuoti rezultatus, kurie būtų sukurti už turimus išteklius.
Švietimo ir kultūros įstaigos dalyvauja netiesioginių
pridėtinių finansinių verčių kūrimo procese. Jose kuriamos inovacijų, socialinio ir žmogiškojo kapitalo pridėtinės vertės virsta finansiniu kapitalu, tačiau tam būtinos
investicijos

–

Augantis tarpdiscipliniškumas ir naujų tyrimų bei veiklos
sričių, krypčių iškilimas (technologinė tendencija). Tik
sinergija, tarptautinis, tarpdisciplininis bendradarbiavimas ir projektai, vienijantys įvairių sričių tyrėjų įdirbį
ir žinias, šiandieninei visuomenei gali padėti spręsti kylančias problemas ir kurti tokius produktus, kurie pa-
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tenkintų jos poreikius. Kultūros, švietimo ir socialinės
problemos negali būti išspręstos šių sistemų viduje. Jos
reikalauja koordinuoto tarpdisciplininio sprendimo.
–

Kultūros ir švietimo paslaugų, taip pat ir kitų laisvalaikio
praleidimo alternatyvų įvairovės ir pasiūlos augimas (socialinė, ekonominė, technologinė tendencija). Šiuolaikinėje visuomenėje stebima tendencija, kai dėl asmens
dėmesio, jo laiko konkuruoja vis daugiau „šaltinių“ ir
tradicinėms laiko panaudojimo formoms (švietimui,
kultūriniams renginiams ir veiklai) tenka konkuruoti su
vis didesne laiko praleidimo alternatyvų įvairove, kuri
daro įtaką tiek žmonių elgsenai, tiek jų išsilavinimui.

–

Augantis muziejų suvokimas apie jų socialinį vaidmenį
visuomenėje – muziejus tampa realios ar virtualios bendruomenės telkimo vieta (socialinė tendencija). Muziejai, sujungdami turimus kultūrinius išteklius, žinias,
tradicijas, tiesiogiai prisideda prie bendruomenių kūrimo ir telkimo. Muziejams yra priskiriamas svarbus socialinis vaidmuo. Jų misija yra tenkinti vietos, regiono
ar nacionalinius visuomenės poreikius. Muziejams yra
priskiriamas svarbus socialinis vaidmuo. Jų misija yra
tenkinti vietos, regiono ar nacionalinius visuomenės
poreikius. Muziejai tampa bendruomenių centrais, kur
pati bendruomenė diskutuoja ir ekspozicijose sau bei
svečiams (pvz., turistams) perteikia savo tapatybę. Tokie muziejai ne tik palaiko bendruomenės atmintį bei
ryšį su vieta ir praeitimi, bet ir, be įprastos veiklos – pa
rodų, mokslinių tyrimų, leidybos, imasi spręsti aktualias visuomenei problemas, atsigręžia į tas visuomenės
grupes, kurių potencialiame lankytojų sąraše niekada
nebuvo.

–

Mobilumo (turizmo srautų) rinkoje pokyčiai (ekonominė
tendencija). Nuolat auga žmonių mobilumas ir judėjimas tiek valstybės viduje, tiek ir tarp valstybių, o toks
judėjimas kartu sukuria paklausą kultūros vertybių vartojimui ir nustato reikalavimus švietimo paslaugų kokybei švietimo ir kultūros sistemose.

–

Menkas politinis dėmesys kultūrai (teisinė, politinė tendencija). Pagrindiniai Lietuvos valstybės raidos strateginiai dokumentai sudaro prielaidas stabiliai kultūros
politikos plėtrai, tačiau kultūra juose vis dar traktuojama kaip gretutinis veiksnys, siekiant kitų strateginių
tikslų.

–

Identiteto kaita (socialinė tendencija). Visuomenėje
jaučiamas vakarietiškų tradicijų ir švenčių „importas“
ir jų vartojimas (pvz., Valentino diena, Helovynas), tačiau kartu galima kalbėti ir apie sugrįžimą prie senųjų
tradicijų. Šis kontekstas švietimo ir kultūros įstaigoms

sukuria iššūkį, kaip suderinti naują ir seną bei tapti patraukliu objektu visuomenei.
–

Didėjantis visuomenės (ypač jaunimo) dėmesys aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimams (aplinkosauginė
tendencija). Gamtos užterštumas, geriamo vandens
trūkumas, nekontroliuojamas miškų kirtimas, gyvūnų
ir augmenijos rūšių nykimas, šiukšlių rūšiavimas ir perdirbimas, gamtos šiukšlinimas, aplinkosaugos akcijos
– tampa vienos iš svarbiausių muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo sričių.

–

Mažėjantis raštingumo lygis (socialinė tendencija). Jeigu kalbėtume apie naujų laikų problemą, reikėtų turbūt
pabrėžti, kad dažnas moka skaityti ir rašyti, bet labai
mažai ką išmano giliau kultūrine ar istorine prasme.
„Informacinės technologijos kuria labai lengvai ir greitai pasiekiamos informacijos iliuziją, turime tarsi informuotą žmogų, bet naujos kartos beraštį. Ir tai nėra tik
jaunuolio ar mokinio problema. Tai yra mūsų visuomenės problema85“ (D. Eigminienė).

85

Op. cit. iš A. Jakubonytė, Lietuvių raštingumas gerokai suprastėjęs. Prieiga per
internetą: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviu-rastingumas-gerokai-suprastejes.d?id=48337731, 20150-02-20.
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V. SSGG analizė

Muziejinės edukacijos stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės

Stiprybės

Silpnybės

• Muziejuose saugomas unikalus Lietuvos kultūros paveldas (fiziniai objektai ir informacija apie jį) sukuria vertingą edukacinį potencialą.

• Kai kurių muziejų nepakankamai išnaudojamas turimas edukacinis potencialas – neįdomios, retai atnaujinamos ekspozicijos
– formuoja neigiamą muziejų įvaizdį.

• Muziejų originali „nemokyklinė“ erdvė, kurianti neformalią ir kūrybingą mokymosi aplinką.

• Muziejų edukacijoje nepakankamai plačiai išnaudojamos moksleiviams patrauklios informacinių technologijų, vaizdo, garso
įrangos galimybės, trūksta tiesioginio lankytojo įtraukimo, t. y.
galimybės eksponatus liesti, uosti ir pan.

• Muziejai daug dėmesio skiria edukacinei veiklai, kuriama vis daugiau įvairių edukacinių programų, daugėja jų lankytojų.
• Moksleiviai pozityviai vertina muziejų edukacines programas –
dauguma jose dalyvavusiųjų edukacines programas vertina gerai
ir labai gerai, jaučia jų naudą.
• Aukšta muziejų edukaciją vykdančių specialistų kvalifikacija –
dauguma jų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, daugiau nei
pusė – pedagoginį, daugelis turi didesnę nei 5 m. edukacijos
praktinę patirtį.

• Muziejaus edukatoriaus etatus turi tik maža dalis muziejų – edukacines programas dažniausiai veda muziejininkai (muziejų darbuotojų nuomone, jas dažniau turėtų vesti edukatoriai).
• Kokybiškų muziejų edukacinių programų kūrimą riboja metodinės
literatūros trūkumas.
• Muziejai taiko skirtingas poreikio apklausų metodikas, todėl sunku palyginti duomenis.

• Muziejaus darbuotojai nuolat tobulina savo kompetenciją – dalyvauja seminaruose, kursuose, stažuotėse, semiasi patirties edukacinių programų srityje iš kitų Lietuvos bei užsienio muziejų.

• Maži muziejininkų atlyginimai sudaro kliūtis pritraukti jaunų kūrybingų darbuotojų, mažina muziejų darbuotojų, vedančių edukacines programas, pasitenkinimą darbu.

• Už muziejų edukaciją atsakingi darbuotojai pasižymi aukšta motyvacija – daugumai jų patinka dirbti muziejuje ir vesti edukacines
programas.

• Finansavimo trūkumas riboja muziejų edukacinę veiklą – nepakankami materialiniai techniniai ištekliai, edukacinei veiklai pritaikytų erdvių trūkumas.
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Stiprybės

Silpnybės

• Lietuvos muziejų asociacija teikia muziejams paramą edukacijos • Muziejai nepakankamai įtraukiami į neformalųjį švietimą.
srityje – dauguma apklaustų muziejininkų sakė jaučiantys asociacijos susidomėjimą edukacinėmis programomis bei jų palaikymą.
• Nėra bendrų muziejininkams ir mokytojams skirtų kvalifikacijos
tobulinimo programų.
• Švietimo institucijos (bendrojo lavinimo mokyklos) domisi muziejų
edukacinėmis programomis.
• Muziejininkų nuomone, Kultūros ministerija skiria nepakankamą
dėmesį muziejų edukacijai – mažiau nei pusė apklaustų muzieji• Esama geros praktikos pavyzdžių, inicijuojant ir kuriant bendras
ninkų sakė jaučiantys Kultūros ministerijos susidomėjimą edukamuziejų ir mokyklų edukacines programas.
cinėmis programomis, jų palaikymą ir paramą.
• Sukurta viešai prieinama bendra duomenų bazė, kurioje skelbia- • Esama nepakankamos kokybės, mokinių ugdymui mažai tinkamų
ma informacija apie muziejų siūlomas edukacines programas.
muziejų edukacinių programų.
• Mokytojams sudarytos galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją • Nesukurta edukacinių programų kokybės vertinimo sistema.
neformalaus ugdymo srityje – pedagogų gebėjimus pasinaudoti
muziejų edukacija stiprina UPC, muziejų rengiamos įvairios moky• Nepakankamai išplėtoti ryšiai tarp muziejaus ir mokyklos sudaro
mo priemonės.
kliūtis kokybiškoms edukacinėms programoms parengti ir įgyvendinti.
• Vykstantis konstruktyvus Lietuvos muziejų asociacijos, atskirų
muziejų, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos
specialistų bendradarbiavimas kuria prielaidas muziejininkams
geriau suprasti BUP, o pedagogams – geriau įvertinti muziejinės
edukacijos teikiamas galimybes.
• Lietuvos muziejai keičiasi į gerąją pusę – vis plačiau diegiamos
šiuolaikinės technologijos, muziejai tampa interaktyvesni.

Galimybės

• Šalies ekonomikos atsigavimas ir augimas leistų užtikrinti didesnį
švietimo ir kultūros sektorių finansavimą valstybės biudžeto lėšomis.
• ES finansavimo galimybės ir tai, kad Kultūros ministerija tampa
tarpine institucija, galinčia skirstyti ES 2014–2020 m. struktūrinių fondų paramą, sudarytų sąlygas sutvarkyti muziejų infrastruktūrą, labiau pritaikant ją edukacinės veiklos organizavimui.

Grėsmės

• Nesuformuota nacionalinė muziejų ir mokyklų partnerystės strategija, nesudarytos nuoseklaus jų bendradarbiavimo sąlygos.
• Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijos per mažai bendradarbiauja koordinuojant neformalaus švietimo (kartu ir muziejinės
edukacijos) vystymą ir prieinamumo skatinimą.
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Galimybės

• Strateginiai švietimo ir mokslo srities dokumentai pabrėžia formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą, numatyto muziejų
ir mokyklų bendradarbiavimui palankias priemones: neformalaus
švietimo, ugdymo plėtojimą ir rezultatų pripažinimą.
• Nacionaliniu mastu pritaikytas išbandytas naujas pasirenkamojo
vaikų ugdymo (PVU) finansavimo modelis „pinigai paskui vaiką“
paskatintų PVU įvairovės plėtrą.
• Partnerysčių tarp muziejaus ir konkrečios mokyklos užmezgimas
sudarytų galimybes kurti muziejų edukacine programas, labiau
atitinkančias mokyklos ugdymo tikslus.
• Bendradarbiavimas tarp švietimo ir kultūros sričių nacionaliniu ir
savivaldybės lygiu (sukuriant bendras darbo grupes) reikšmingai
prisidėtų prie nacionalinio muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir jo tikslų įgyvendinimo, užtikrintų susitarimus dėl ugdymo turinio tikslų, juridinių ir praktinių
sąlygų sudarymo, finansavimo priemonių.

Grėsmės

• Savivaldybės nepakankamai dėmesio skiria muziejų edukacijai,
trūksta jų paramos stiprinant muziejų ir mokyklų bendradarbiavimą.
• Mažėjant bendrojo ugdymo mokyklų skaičiui kaimo vietovėse, kaimo gyventojams neformalusis švietimas (kartu ir muziejinė edukacija) tampa sunkiai prieinamas.
• Netolygus neformaliam vaikų švietimui skiriamas finansavimas
savivaldybėse kuria socialinę kultūrinę atskirtį ir ugdymo kokybės
skirtumus regionuose.
• Muziejų pasirengimo teikti kokybiškas edukacines paslaugas formalus vertinimas (pagal kriterijų rengiamos ar nerengiamos edukacinės programos) neskatina orientuotis į edukacijos kokybę.
• Nesukurta muziejų edukacinių programų kokybės vertinimo sistema neskatina gerinti jų kokybę ir mažina įgyvendinimo galimybes.

• Muziejų lankymo įtraukimas į mokyklų bendrojo lavinimo programas sudarytų sąlygas plačiau išnaudoti muziejų švietėjišką potencialą.
• Muziejų kooperacija su kitais edukacinės veiklos paslaugų teikėjais (kaimo turizmo sodybos, amatų centrai, laisvalaikio centrai,
kaimo bendruomenės) padidintų edukacinių programų įvairovę, jų
populiarumą.
• Sukurtos bendros duomenų bazės, kurioje skelbiama informacija
apie muziejų siūlomas edukacines programas, palaikymas ir tolesnė plėtra užtikrintų optimalią informacijos sklaidą.

Atsižvelgiant į muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo esamos būklės apžvalgą ir jos pagrindu padarytą stiprybių,
silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, aiškėja, kad muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimui ir vystymui svarbios veiklos turėtų būti nukreiptos į tokias pagrindines plėtros kryptis:
• mokyklų ir muziejų partnerystės (nacionaliniu, savivaldybės ir vietos lygiu) sukūrimas ir jos gyvybingumo
užtikrinimas per organizacinių struktūrų ir veiklos principų nustatymą;

•

•

kultūrinio ugdymo muziejuose kokybės užtikrinimas,
derinant mokinių, mokyklų poreikius ir muziejų galimybes;
muziejų bei mokyklų vykdomos kultūrinio ugdymo veiklos svarbos įtvirtinimas visuomenėje ir informacijos
apie kultūrinio ugdymo muziejuose galimybes skaida.
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VI. Vizija
Įvertinus esamą būklę, strateginio planavimo seminarų
metu buvo sukurta muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo
vizija, apibendrinanti muziejų siekiamybę iki 2025 m.

„Modernus muziejus kūrybingai visuomenei“
Muziejų fondų skaitmeninimas, naujų technologijų atsiradimas suteikia papildomų galimybių muziejams patraukliau pateikti informaciją muziejaus ekspozicijose ir kurti
naujas mokymo programas. Nepaisant visuotinio technologijų skverbimosi, nebeabejojama tradicinio muziejaus
prasme šiuolaikinėje visuomenėje. Muziejuose įsitvirtinusi
atgimstančio laiko koncepcija, kuri suponuoja, kad praeitis yra gyva ir gali būti iš naujo interpretuojama ir aktualizuojama, o tradicinėms vertybėms suteikiamas naujas
turinys. Suvokdami savo socialinį vaidmenį, muziejai ne tik
interpretuoja praeitį, bet ir prisideda prie šiuolaikinių bendruomenės problemų sprendimo, tampa bendruomenės
centrais.
Muziejų mokymo(si) programos remiasi šiuolaikiniais
mokslo pasiekimais ir koreliuoja (bet nesutampa) su bendrojo ugdymo programomis. Organizuojant mokymosi
procesus, plečiamas mokyklos ugdymo turinys, taikomi
įvairūs ugdymo metodai, formos ir teikiamos įvairiapusės
pažinimo galimybės. Mokymo(si) procese muziejuose derinamos informacinių technologijų suteikiamos galimybės
su patirtiniu mokymusi socialinėje aplinkoje. Mokymo(si)
programų paskirtis ne tik kitokia forma ir būdais, nei mokykla, teikti informaciją, bet ir eksperimentuoti, kvestionuoti, provokuoti diskusiją visuomenei ir vietos bendruomenei
aktualiais klausimais, skatinti kūrybiškumą.
Sklandus muziejų ir mokyklų (kultūros ir švietimo) bendradarbiavimas pasiekiamas struktūriniu dialogu visais lygiais:
1. Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų, kurios
nustato bendruosius bendradarbiavimo principus ir
organizavimo būdus, programų rengimo ir prieinamumo užtikrinimo finansavimo šaltinius, taip pat muziejų
edukacinių programų kokybės užtikrinimo sistemą;
2. Savivaldybių kultūros ir švietimo politikų ir administratorių, kurie koordinuoja pavaldžių švietimo įstaigų ir
muziejų veiklą, sudaro darbo grupes, reguliariai organizuoja pasitarimus ir sprendžia problemas;

3. Pačių muziejų ir švietimo įstaigų, kurie analizuoja mokyklų ir mokinių poreikius, keičiasi informacija, bendra
darbiauja kurdami muziejų formalias ir neformalias
edukacines programas, organizuoja renginius.
Nuosekliam bendradarbiavimui visais lygiais sudaromos
bendradarbiavimo sutartys ir (arba) bendros veiklos programos. Nuoseklus ir savalaikis planavimas bei abipusė
komunikacija padeda užtikrinti, kad muziejų mokymo(si)
programos atsižvelgia į mokinių, mokytojų ir mokyklų poreikius ir sukuria sinerginį efektą.
Pasikeitęs muziejų vaidmuo reikalauja iš muziejų turėti
įvairesnių kompetencijų: gebėjimo analizuoti visuomenės reiškinius, kūrybiškumo, komunikacijos, informacinių
technologijų išmanymo, rinkodaros ir viešųjų ryšių, darniosios plėtros, orientacijos į klientą ir jo poreikius, bendrojo
ugdymo programų išmanymo. Visi nacionaliniai, valstybiniai, regioniniai muziejai ir daugelis savivaldybių muziejų
turi edukacijos padalinius, visi savivaldybių muziejai turi
bent vieną darbuotoją, atsakingą už muziejaus edukaciją.
Sukurta valstybinė muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo
sistema, kurią įgyvendina Lietuvos aukštosios mokyklos,
bendradarbiaudamos su Lietuvos muziejų asociacija.
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VII. Muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo
tinklo sukūrimo bei
strateginės plėtros kryptys
ir uždaviniai
Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo
ir strateginių plėtros gairių tikslas – numatyti esmines
bendradarbiavimo tinklo (partnerystės) sukūrimo veiklos
kryptis, nusakant partnerystei atsirasti būtinas organizacines struktūras bei sėkmingą funkcionavimą užtikrinančias
sąlygas.
Iškeltam tikslui įgyvendinti siūlomos Lietuvos mokyklų
ir muziejų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir plėtros
gairės, apimančios 3 plačias strategines veiklos kryptis:
1. mokyklų ir muziejų partnerystės sukūrimas ir jos gyvybingumo užtikrinimas, veiklos principų nustatymas;
2. kultūrinio ugdymo muziejuose kokybės užtikrinimas;
3. muziejų ir mokyklų vykdomos kultūrinio ugdymo veiklos svarbos įtvirtinimas visuomenėje, informacijos
apie kultūrinio ugdymo muziejuose galimybes skaida.

Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklas, kaip tam
tikra kūrybinės partnerystės forma, gali turėti reikšmingą
poveikį tik remiantis šiomis esminėmis prielaidomis:
– visų partnerių motyvacija bendradarbiauti;
– numatyti finansiniai ištekliai;
– bendrai prisiimta atsakomybė;
– tarpusavio pasitikėjimas88.

I STRATEGINĖ KRYPTIS.
Muziejų ir mokyklų partnerystės sukūrimas ir
jos gyvybingumo užtikrinimas, veiklos principų
nustatymas
I strateginę kryptį įgyvendinantys uždaviniai:
1.1. Sukurti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo
(partnerystės) organizacines struktūras:
1.1.1. Sudaryti nuolatinę ŠMM ir KM tarpinstitucinę
koordinacinę grupę, skirtą muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo srityje
plėtojimui. Taip būtų sukurtas už mokyklų ir muziejų
partnerystės plėtrą atsakingas subjektas, nustatyti
bendrieji muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo principai bei organizavimo būdai. Sukurta nacionalinio lygmens tarpinstitucinė švietimo ir kultūros institucijų
partnerystė būtų aiškus ženklas iš vyriausybės apie vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo(si) muziejuose svarbos supratimą. Svarbus sukurtos tarpinstitucinės koordinacinės grupės veiklos sėkmės garantas, kad į jos
sudėtį būtų įtraukti spendimų priėmimo galią turintys
ŠMM ir KM atstovai.

Pirmoji strateginė kryptis tiesiogiai susijusi su bendradarbiavimo tinklo (partnerystės) struktūros sukūrimu, o antroji ir trečioji veiklos kryptys nusako bendradarbiavimo tinklo
funkcionavimo ir plėtros svarbiausias sritis, į kurias tinklas
turėtų nukreipti savo tolimesnę veiklą. Laikomasi požiūrio, kad svarbiausios gero kultūrinio ugdymo muziejuose
funkcionavimo sąlygos yra teikiamų paslaugų kokybė ir
žinomumas86. Todėl gairėse siekiama orientuotis į naudą,
kurią muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklas galėtų
atnešti šioms dviem veiklos kryptims.

1.1.2. Sukurti švietimo ir kultūros skyrių partnerystę
savivaldybių lygiu. Savivaldybėse tikslinga sukurti darbo grupes, kurias sudarytų politikai ir administratoriai,
koordinuojantys pavaldžių švietimo ir kultūros įstaigų
(muziejų) veiklą, taip pat būtų įtraukti muziejų ir mokyklų atstovai, NVO, bendruomenės, verslo atstovai. Šios
grupės nustatytų savivaldybės muziejinės edukacijos
plėtros kryptis, įgyvendinančias nacionalinę mokyklų
ir muziejų bendradarbiavimo strategiją, koordinuotų
jų įgyvendinimą. Savivaldybės taip pat turėtų paskirti
bendros muziejų ir mokyklų veiklos koordinatorių (kultūros arba švietimo skyriaus atstovą), kuris organizuotų sukurtos darbo grupės darbą, atliktų tarpininkavimo

Į muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo kūrimą
žvelgiama kaip į vieną iš bendro švietimo ir kultūros lauko dalių, akcentuojant platesnio masto iniciatyvos poreikį
į bendrąjį ugdymą įtraukti visas kultūrinio ugdymo formas,
kurias siūlo įvairios kultūros įstaigos ir organizacijos (bibliotekos, teatras, dailė, muzika ir pan.)87.

86
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Remiantis įžvalgomis, pateiktomis Henley D. 2012. Cultural Education in England,
prieiga per internetą: https://www.gov.uk/government/publications/cultural-education-in-england.
Remiantis įžvalgomis, pateiktomis Henley D. 2012. Cultural Education in England,
prieiga per internetą: https://www.gov.uk/government/publications/cultural-education-in-england.
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Remiantis kūrybinių partnerysčių kaip struktūruotų intervencijų prielaidomis, pateiktomis Policy Handbook on Promotion of Creative Partnerships. 2014. European Agenda
for Cultura, Work plan for Culture 2011-2014. Prieiga per internetą: http://ec.europa.eu/
culture/library/reports/creative-partnerships_en.pdf
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paslaugas apie muziejų kultūrinės edukacijos galimybes mokykloms, vykdytų stebėseną, teiktų ataskaitas.
1.1.3. Sukurti mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo
prielaidas vietos lygiu. Tuo tikslu mokyklose turėtų būti
paskirti specialistai, atsakingi už kultūrinę edukaciją,
šiuo atveju konkrečiai už muziejinę edukaciją. Svarbu, kad už kultūrinę edukaciją atsakingas mokyklos
specialistas turėtų pakankamus sprendimų priėmimo
ir administracinius išteklius (pvz., direktoriaus pavaduotojas). Už kultūrinę edukaciją atsakingas mokyk
los specialistas analizuotų mokyklos ir mokinių muziejinės edukacijos poreikius, bendrautų su muziejais,
skleistų mokykloje informaciją apie muziejų paslaugas, bendradarbiautų su muziejais, kuriant edukacines programas. Užtikrinti, kad muziejuose būtų bent
vienas darbuotojas, paskirtas atsakingu už muziejaus ir
mokyklos bendradarbiavimą. Šie muziejaus specialistai, bendraudami su mokyklų atstovais, inicijuotų mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo sutarčių sudarymą,
vykdytų jų įgyvendinimo priežiūrą. Be to, atsižvelgdami į mokyklų poreikius, šie specialistai galėtų skatinti
ir koordinuoti kelių geografiškai (ar temiškai) artimų
muziejų arba muziejaus ir kitų kultūros įstaigų bendrų
edukacinių programų kūrimą.
1.2. Nustatyti sukurto muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo (partnerystės) veiklos principus:
1.2.1. Parengti nacionalinį muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo veiksmų planą (programą) vaikų ir jaunimo
kultūrinio ugdymo srityje. Veiksmų plane turėtų būti
numatyti tikslai, priemonės ir uždaviniai, kurie užtikrintų, kad muziejų edukacija taptų integralia moksleivių ugdymo proceso dalimi; nubrėžtos institucijų
kompetencijos ir atsakomybės ribos; identifikuoti muziejų edukacinių programų rengimo ir prieinamumo
užtikrinimo finansavimo šaltiniai (pvz., „neformaliojo
ugdymo krepšelis“). Bendras švietimo ir kultūros potencialą bei išteklius vienijantis veiksmų planas leistų
galimus finansavimo srautus nukreipti bendram labui ir
užtikrintų, kad nebus dubliavimosi panaudojant viešąsias lėšas. Veiksmų planas taip pat turėtų numatyti jo
įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo sistemą.
1.2.2. Parengti savivaldybių muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo kultūrinio ugdymo srityje veiksmų planus (programas).

II STRATEGINĖ KRYPTIS
Mokinių ir mokytojų kultūrinio ugdymo muziejuose kokybės užtikrinimas
II strateginę kryptį įgyvendinantys uždaviniai:
2.1. Skatinti muziejų darbuotojų, mokytojų ir moksleivių bendrą įsitraukimą atnaujinant ir (ar) kuriant kokybiškas muziejų edukacines programas:
2.1.1. Valstybiniu lygiu: siekti, kad inicijuotoje nacionalinėje muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo vaikų ir
jaunimo kultūrinio ugdymo srityje strategijoje (programoje) ir jos įgyvendinimo planuose vienas iš prioritetų
būtų kokybiškų kultūrinio ugdymo programų kūrimas;
įtraukti į Lietuvos kultūros tarybos planus projektinio
finansavimo programas, skirtas kultūrinės edukacijos
programoms kurti ir atnaujinti (su sąlyga, kad dalyvaus
tiek muziejų (ir kitų kultūros įstaigų), tiek mokyklų atstovai).
2.1.2. Savivaldybių lygiu: muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo sutarčių inicijavimas ir jų vykdymo priežiūra (švietimo skyrių darbuotojai, atsakingi už neformalųjį švietimą); švietimo metodinių tarybų įtraukimas į
muziejų edukacinių programų rengimą ir tobulinimą.
2.1.3. Muziejų ir mokyklų lygiu: skatinti sudaryti bendradarbiavimo sutartis tarp muziejų ir mokyklų (pagal
projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“ muziejų-partnerių atvejus) siekiant, kad tai
taptų visuotine praktika; inicijuoti kelių geografiniu
atžvilgiu artimų muziejų bendradarbiavimą kuriant
bendrą kokybišką edukacinę programą ir įtraukiant
mokyklų atstovus.
2.2. Sukurti nacionalinę muziejinės edukacijos kokybės
užtikrinimo sistemą (kuri vėliau galėtų būti pritaikyta
bendram kultūrinio ugdymo kokybės užtikrinimui):
2.2.1. Siekiant, kad muziejų edukacinės programos
būtų aukštos kokybės ir atitiktų bendrus mokymo(si)
tikslus bei reikalavimus, ypač svarbu numatyti parengtų edukacinių programų kokybės vertinimo sistemą.
Svarbu pažymėti, kad privalomai turėtų būti vertinama
būtent švietimo sistemai teikiamų muziejų edukacinių
programų kokybė.
2.2.2. Taip pat aktualu nustatyti už muziejų edukaciją
atsakingo personalo (tiek mokyklose, tiek muziejuose)
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kvalifikacinius reikalavimus, numatant kvalifikacijos
tobulinimo galimybes ir vertinimo kriterijus.

patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo
tobulinimo veiksmų plano 2014–2016 m. (ir vėlesnio
laikotarpio) veiklą „Tobulinti kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo sistemą neformaliojo vaikų švietimo
programas vykdančių įstaigų vadovams, mokytojams
ir savivaldybių darbuotojams“; įtraukti į mokytojų atestacijos nuostatus punktą apie pamokas, kurias vedė
muziejuose ir kituose kultūros paveldo objektuose.

2.3. Rengti ir įgyvendinti muziejininkų kvalifikacijos
tobulinimo programas formalaus ir neformalaus pasirenkamojo ugdymo srityje, apimančias edukologinių,
psichologinių, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis, komunikacijos, rinkodaros, vadybos, viešųjų ryšių, orientacijos
į klientą ir jo poreikius, ir pan. kompetencijų tobulinimą:
2.3.1. Valstybiniu lygiu: siekti, kad muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo programos būtų įtrauktos į 2013 m.
patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo
tobulinimo veiksmų plano 2014–2016 m. (ir vėlesnio
laikotarpio) veiklą „Tobulinti kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo sistemą neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančių įstaigų vadovams, mokytojams ir savivaldybių darbuotojams”; sukurti valstybinę
nuoseklią ir kryptingą kultūrinio ugdymo kvalifikacijos
tobulinimo sistemą (pvz., Kultūrinio ugdymo (metodinio) centro ir regioninių metodinių centrų, kurie teiktų
įvairias kvalifikacijos tobulinimo formas (nuo seminarų,
konferencijų, metodinių leidinių iki vizitų, stažuočių,
praktikų ir pan.), sukūrimas pagal Ugdymo plėtotės
centro pavyzdį bendrojo ugdymo atveju), kurią kartu
su kitomis suinteresuotomis šalimis (pvz., bibliotekininkų, meno asociacijomis) galėtų inicijuoti Lietuvos
muziejų asociacija, siekianti, kad būtų užtikrintas šioje
sistemoje muziejininkų kvalifikacijos ugdymas.
2.3.2. Savivaldybių lygiu: sukurti regioninius metodinius centrus, rengiančius, įgyvendinančius muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo programas ir teikiančius
metodinę pagalbą prie didesnių muziejų; arba inicijuoti, kad institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo
pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą
(regioniniai ir universitetų švietimo centrai) įtrauktų ir
kultūrinio ugdymo darbuotojų (taip pat ir muziejininkų) kvalifikacijos tobulinimą (pagal Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro pavyzdį); arba muziejų
edukacijos metodinių būrelių savivaldybėse įkūrimas
(dalykininkų pavyzdžiu).
2.4. Rengti ir įgyvendinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas kultūrinio ugdymo ir jo integracijos į
bendrąjį ugdymą srityje, kurios apimtų pamokų pravedimo ar edukacinių programų muziejuose galimybių panaudojimo aspektus:
2.4.1. Valstybiniu lygiu: siekti, kad mokytojų kultūrinio
ugdymo ir jo integracijos į bendrąjį ugdymą kvalifikacijos tobulinimo programos būtų įtrauktos į 2013 m.

2.4.2. Savivaldybių lygiu: inicijuoti, kad mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos įtraukiančios formaliojo
ir neformaliojo ugdymo muziejuose aspektą (pagal
projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“ gerąją praktiką) būtų įgyvendinamos regioniniuose ir universitetų švietimo centruose.
2.5. Kurti (atnaujinti) muziejų edukacijai skirtą infrastruktūrą (fizinę, informacinę):
2.5.1. Muziejų patalpų edukaciniams užsiėmimams
įrengimas, mokymosi reikmėms pritaikant ir panaudojant netradicines erdves.
2.5.2. Muziejų ekspozicijų modernizavimas, interaktyvių, šiuolaikinėmis technologijomis grįstų kūrybinių
sprendimų diegimas, pritaikant jas įvairių socialinių ir
amžiaus grupių poreikiams.
2.5.3. Mokyklų kultūrinės edukacijos infrastruktūros
tobulinimas, įrengiant priemones, leidžiančias nuotoliniu būdu pasinaudoti muziejų edukacinėmis galimybėmis (pvz., vaizdo konferencijų įranga).

III STRATEGINĖ KRYPTIS
Muziejų ir mokyklų vykdomos kultūrinio ugdymo veiklos svarbos įtvirtinimas visuomenėje,
informacijos sklaidos gerinimas
III strateginę kryptį įgyvendinantys uždaviniai:
3.1. Informuoti mokyklos bendruomenes, savivaldybes
ir kitas su kultūriniu ugdymu susijusias institucijas apie
kultūrinio ugdymo(si) galimybes muziejuose:
3.1.1. Valstybiniu lygiu: užtikrinti bendros informacinės sistemos, parengtos projekto „Muziejus – mokyk
la – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas“ metu89, palaikymą ir
tolesnį vystymą; integruoti informacijos apie muziejų
89

http://www.muziejuedukacija.lt
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edukacijos galimybes į bendresnius neformalaus ugdymo ir laisvalaikio praleidimo kanalus.
3.1.2. Savivaldybių lygiu: sukurti mokyklų bendruomenių (moksleivių, tėvų, mokytojų) informavimo apie neformalaus ugdymo galimybes savivaldybėje sistemas;
rengti kultūrinio ugdymo informacines dienas.
3.1.3. Muziejų ir mokyklų lygiu: organizuoti muziejų
ant ratų90 renginius mokyklose, organizuoti mokyk
lose atvirų durų dienas, kurių metu vyktų muziejų ir
jų edukacinių programų prisistatymai; užtikrinti aiškų
muziejų galimybių komunikavimą mokykloms / moksleiviams (pvz. informaciniai paketai).
3.2. Palaikyti ir plėtoti centralizuotą muziejų edukacinių
programų ir muziejų edukacijai reikalingų išteklių duomenų bazę, kurią galėtų administruoti Lietuvos muziejų
asociacija.
3.3. Įtvirtinti muziejų ir mokyklų vykdomos kultūrinio
ugdymo veiklos svarbą mokyklų bendruomenėse ir plačioje visuomenėje:
3.3.1. Valstybiniu lygiu: inicijuoti moksleivių kultūrinio
ugdymo pasą91 (kitos pavadinimo alternatyvos: brandos atestato priedas, kultūrinio ugdymo pažymėjimas
ir pan.), kuriame tarp kitų atsispindėtų muziejų kultūrinio ugdymo aspektas; įsteigti geriausių muziejų edukacinių programų ir (arba) geriausio muziejaus kultūrinio
ugdymo srityje apdovanojimus.
3.3.2. Savivaldybių lygiu: įvesti muziejų lankymo dienas mokyklose; skatinti muziejus su savo programomis
dalyvauti švenčių, festivalių ir kitų renginių metu.
3.3.3. Muziejų ir mokyklų lygiu: nominacijos mokyk
loms už geriausią muziejų edukacinių programų įtraukimą į bendrojo ugdymo programas ir (arba) praktiką;
simboliniai geriausiai atlikusių muziejų edukacinių programų užduotis moksleivių apdovanojimai.
3.4. Reguliariai atlikti moksleivių ir mokytojų poreikių
muziejinės edukacijos srityje analizę valstybės, savivaldybių, muziejų ir mokyklų lygmenimis. Siekiant palyginti
duomenis, standartizuoti poreikių tyrimų metodikas.

90

91

Muziejus ant ratų – tai autobusiukas, pakrautas šiuolaikinio meno pavyzdžiais, 2 kartus
per savaite važiuojantis į mokyklas. Tokio apsilankymo metu, edukatoriai perima iš
mokytojų pamokų tvarkaraštį ir per meno prizmę praveda matematikos, biologijos,
istorijos ir kitų disciplinų pamokas. Taip užmezgami glaudesni ryšiai su mokiniais,
ugdoma potenciali muziejų lankytojų auditorija, formuojamas mokinių teigiamas
požiūris į muziejų.
Remiantis įžvalgomis, pateiktomis Henley D. 2012. Cultural Education in England,
prieiga per internetą: https://www.gov.uk/government/publications/cultural-education-in-england. Toks kultūrinio ugdymo pasas būtų susietas su svarbia bendrojo
ugdymu „kultūrine ir menine kompetencija“.

VIII. Baigiamosios nuostatos

1. Šios gairės – tai tik pirmas žingsnis, numatantis principines, pačias bendriausias mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo įtvirtinimo ir plėtotės galimybes.
2. Tolimesnėje perspektyvoje tikslinga būtų parengti
bendrą kultūrinio ugdymo mokykloje strategiją, kuri
apimtų ne tik muziejinę, bet ir kitų kultūros įstaigų
siūlomą edukaciją, taip didinant edukacinių programų
įvairovę, skatinant kultūros įstaigų bendradarbiavimą
per bendrų edukacinių programų kūrimą.
3. Bendros kultūrinio ugdymo mokykloje strategijos ini
ciatoriais galėtų tapti muziejininkai (konkrečiai Lietuvos muziejų asociacija), kaip turintys didžiausią
edukacijos patirtį, ir kartu užtikrindami projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ tąsą
bei galimą platesnį mastą.
4. Prieš rengiant bendrą kultūrinio ugdymo mokykloje
strategiją, tikslinga įvertinti jos sukūrimo poreikį, tuo
tikslu naudinga būtų atlikti galimybių studiją, skirtą
įvairių kultūros institucijų edukaciniam potencialui ištirti, poreikiams nustatyti.
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I PRIEDAS
Rekomenduojamų tikslų, uždavinių ir priemonių
įgyvendimo terminai ir galimi vykdytojai
Siekiant sukurti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo
tinklą ir jį strategiškai plėtoti, siūloma susitelkti ties šiais
strateginiais tikslais ir juos įgyvendinančiais uždaviniais bei
priemonėmis:

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Galimi vykdytojai

Vykdymo terminas

1 TIKSLAS: MUZIEJŲ IR MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS SUKŪRIMAS IR JOS GYVYBINGUMO UŽTIKRINIMAS,
VEIKLOS PRINCIPŲ NUSTATYMAS

1.1. Sukurti
muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo
tinklo (partnerystės)
organizacines
struktūras

1.1.1. Nacionaliniu lygiu: sudaryti nuolatinę ŠMM ir KM
tarpinstitucinę koordinacinę grupę, skirtą muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimui kultūrinio ugdymo srityje
plėtoti.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

2015–2016 m.

1.1.2. Savivaldybių lygiu: sukurti darbo grupes, skirtas
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimui kultūrinio ugdymo
srityje plėtoti.

Savivaldybės

2016–2017 m.

1.1.3. Muziejų ir mokyklų lygiu: tiek mokyklose,
tiek muziejuose paskirti specialistus, atsakingus už
muziejaus ir mokyklos bendradarbiavimą.

Mokyklos ir muziejai

2016–2017 m.

1.2.1. Parengti nacionalinį muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo kultūrinio ugdymo srityje veiksmų
planą (programą).

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija (ŠMM ir
KM tarpinstitucinė
koordinacinė grupė)

2016–2017 m.

1.2.2. Parengti savivaldybių muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo kultūrinio ugdymo srityje veiksmų
planus (programas).

Savivaldybės
(savivaldybių darbo
grupės)

2016–2017 m.

1.2. Nustatyti sukurto
muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo
tinklo (partnerystės)
veiklos principus
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Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Galimi vykdytojai

Vykdymo terminas

2 TIKSLAS: MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KULTŪRINIO UGDYMO MUZIEJUOSE KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

2.1. Skatinti muziejų
darbuotojų, mokytojų
ir moksleivių
bendrą įsitraukimą
atnaujinant ir (ar)
kuriant kokybiškas
muziejų edukacines
programas

2.2.Sukurti
nacionalinę
muziejinės edukacijos
kokybės užtikrinimo
sistemą

2.3. Rengti
ir įgyvendinti
muziejininkų
kvalifikacijos
tobulinimo
programas
formalaus ir
neformalaus
pasirenkamojo
ugdymo srityje

2.1. Valstybiniu lygiu: į nacionalinį muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo kultūrinio ugdymo srityje veiksmų
planą (programą) įtraukti kokybiškų kultūrinio ugdymo
programų kūrimo skatinimą; įtraukti į Lietuvos kultūros
tarybos planus projektinio finansavimo programas,
skirtas kultūrinės edukacijos programoms muziejuose
kurti ir atnaujinti.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2020 m.

2.1.2. Savivaldybių lygiu: konkurso būdu
finansuoti bendrus muziejų ir mokyklų kultūrinės
edukacijos projektus; inicijuoti muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo sutartis ir prižiūrėti jų vykdymą;
įtraukti švietimo metodines tarybas į muziejų edukacinių
programų rengimą ir tobulinimą.

Savivaldybės

2016–2020 m.

2.1.3. Muziejų ir mokyklų lygiu: sudaryti
bendradarbiavimo sutartis tarp muziejų ir mokyklų;
inicijuoti kelių geografiniu atžvilgiu artimų muziejų
bendradarbiavimą, kuriant bendrą kokybišką edukacinę
programą ir įtraukiant mokyklų atstovus.

Mokyklos ir muziejai

2016–2020 m.

2.2.1. Sukurti parengtų edukacinių programų kokybės
vertinimo sistemą.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija (ŠMM ir
KM tarpinstitucinė
koordinacinė grupė)

2016–2017 m.

2.2.2. Nustatyti už muziejų edukaciją atsakingo
personalo (tiek mokyklose, tiek muziejuose)
kvalifikacinius reikalavimus, numatant kvalifikacijos
tobulinimo galimybes ir vertinimo kriterijus.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija (ŠMM ir
KM tarpinstitucinė
koordinacinė grupė)

2016–2017 m.

2.3.1. Valstybiniu lygiu: sukurti valstybinę nuoseklią ir
kryptingą kultūrinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo
sistemą, į kurią būtų įtrauktas ir muziejininkų
kvalifikacijos tobulinimas; įtraukti muziejininkų
kvalifikacijos tobulinimo programas į Neformaliojo vaikų
švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planą.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos
muziejų asociacija (kartu
su kitomis, susijusiomis
su kultūriniu ugdymu,
asociacijomis:
bibliotekų, meno ir pan.)

2016–2017 m.

2.3.2. Savivaldybių lygiu: sukurti regioninius metodinius
centrus, rengiančius, įgyvendinančius muziejininkų
kvalifikacijos tobulinimo programas ir teikiančius
metodinę pagalbą prie didesnių muziejų; arba inicijuoti,
kad institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą
teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, įtrauktų
ir kultūrinio ugdymo darbuotojų (taip pat ir muziejininkų)
kvalifikacijos tobulinimą; arba muziejų edukacijos
metodinių būrelių savivaldybėse įkūrimas.

Savivaldybės

2016–2017 m.
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Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

2.4.1. Valstybiniu lygiu: siekti, kad mokytojų kultūrinio
ugdymo ir jo integracijos į bendrąjį ugdymą kvalifikacijos
tobulinimo programos būtų įtrauktos į Neformaliojo
vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planą.
2.4. Rengti ir
įgyvendinti mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo programas
kultūrinio ugdymo ir jo
integracijos į bendrąjį
ugdymą srityje

2.4.2. Savivaldybių lygiu: inicijuoti, kad mokytojų
kvalifikacijos ugdymo programos, įtraukiančios
formaliojo ir neformaliojo ugdymo muziejuose aspektą,
būtų įgyvendinamos regioniniuose ir universitetų
švietimo centruose.

2.5.1. Muziejų patalpų edukaciniams užsiėmimams
įrengimas, mokymosi reikmėms pritaikant ir panaudojant
netradicines erdves.

2.5. Kurti (atnaujinti)
muziejų edukacijai
skirtą infrastruktūrą
(fizinę, informacinę)

2.5.2. Muziejų ekspozicijų modernizavimas, interaktyvių,
šiuolaikinėmis technologijomis grįstų kūrybinių
sprendimų diegimas, pritaikant jas įvairių socialinių ir
amžiaus grupių poreikiams.

2.5.3. Mokyklų kultūrinės edukacijos infrastruktūros
tobulinimas, įrengiant priemones, leidžiančias nuotoliniu
būdu pasinaudoti muziejų edukacinėmis galimybėmis
(pvz., vaizdo konferencijų įranga).

Galimi vykdytojai

Vykdymo terminas

Švietimo ir mokslo
ministerija

2016–2017 m.

Savivaldybės, regioniniai
ir universitetų švietimo
centrai

2016–2017 m.

Muziejai

2015–2020 m.

Muziejai

2015–2020 m.

Mokyklos,
muziejai

2015–2020 m.
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Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Galimi vykdytojai

Vykdymo terminas

3 TIKSLAS: MUZIEJŲ IR MOKYKLŲ VYKDOMOS KULTŪRINIO UGDYMO VEIKLOS SVARBOS ĮTVIRTINIMAS
VISUOMENĖJE, INFORMACIJOS SKLAIDOS GERINIMAS

3.1. Informuoti
mokyklos
bendruomenes,
savivaldybes ir kitas
su kultūriniu ugdymu
susijusias institucijas
apie kultūrinio
ugdymo(si) galimybes
muziejuose

3.2. Sudaryti sąlygas
kaupti ir susipažinti su
muziejų edukacinėmis
programomis ir kitais
muziejų edukacijai
reikalingų išteklių
duomenimis

3.3. Įtvirtinti
muziejų ir mokyklų
vykdomos kultūrinio
ugdymo veiklos
svarbą mokyklų
bendruomenėse ir
plačioje visuomenėje

3.4. Stebėti
moksleivių ir mokytojų
poreikių muziejinės
edukacijos srityje
pokyčius

3.1.1. Valstybiniu lygiu: užtikrinti bendros informacinės
sistemos palaikymą ir tolesnį vystymą; integruoti
informacijos apie muziejų edukacijos galimybes
į bendresnius neformalaus ugdymo ir laisvalaikio
praleidimo kanalus.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos
muziejų asociacija

2015–2025 m.

3.1.2. Savivaldybių lygiu: sukurti mokyklų bendruomenių
(moksleivių, tėvų, mokytojų) informavimo apie
neformalaus ugdymo galimybes savivaldybėje sistemas;
rengti kultūrinio ugdymo informacines dienas.

Savivaldybės

2015–2025 m.

3.1.3. Muziejų ir mokyklų lygiu: organizuoti muziejų ant
ratų renginius mokyklose, organizuoti mokyklose atvirų
durų dienas, kurių metu vyktų muziejų ir jų edukacinių
programų prisistatymai; užtikrinti aiškų muziejų
galimybių komunikavimą mokykloms ir moksleiviams
(pvz., informaciniai paketai).

Mokyklos, muziejai

2015–2025 m.

Palaikyti ir plėtoti centralizuotą muziejų edukacinių
programų ir muziejų edukacijai reikalingų išteklių
duomenų bazę.

Lietuvos muziejų
asociacija

2015–2016 m.

3.3.1. Valstybiniu lygiu: inicijuoti moksleivių kultūrinio
ugdymo pasą (kitos pavadinimo alternatyvos: brandos
atestato priedas, kultūrinio ugdymo pažymėjimas ir
pan.), kuriame tarp kitų atsispindėtų muziejų kultūrinio
ugdymo aspektas; įsteigti geriausių muziejų edukacinių
programų ir (arba) geriausio muziejaus kultūrinio ugdymo
srityje apdovanojimus.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija

2020–2025 m.

3.3.2. Savivaldybių lygiu: įvesti muziejų lankymo dienas
mokyklose; skatinti muziejus su savo programomis
dalyvauti švenčių, festivalių ir kitų renginių metu.

Savivaldybės

2015–2025 m.

3.3.3. Muziejų ir mokyklų lygiu: nominacijos mokykloms
už geriausią muziejų edukacinių programų įtraukimą
į bendrojo ugdymo programas ir (arba) praktiką;
simboliniai geriausiai atlikusių muziejų edukacinių
programų užduotis moksleivių apdovanojimai.

Muziejai, mokyklos

2015–2025 m.

Reguliariai atlikti moksleivių ir mokytojų poreikių
muziejinės edukacijos srityje analizę valstybės,
savivaldybių, muziejų ir mokyklų lygmeniu.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos
muziejų asociacija,
savivaldybės, muziejai,
mokyklos

2015–2025 m.

156

English summary

Museum – School – Student. Museums and Secondary
Schools in the National Network of Partnership

About the project,
or from an idea to a strategy
Strategy papers on the state of education in Lithuania
conclude that there is inadequate cooperation between
culture (museums, cultural heritage institutions, cultural
centres) and education (schools of basic education). This
process is especially slow in Lithuania’s regional and rural
areas: educational sector employees are not sufficiently
informed about how the educational programmes of
museums could be adapted to their general education
curricula and how museum resources could be used
in classes; therefore, museums, as unique learning
environments in which one learns from primary sources
of culture, are left on the margins of formal and informal
education.
At the same time, other EU countries involve various
cultural and educational institutions and organizations in
their comprehensive education and training programmes
so that young people may become active participants
in social life. Museums in other EU countries are being
actively transformed into social learning spaces and play
an active role in the knowledge society of the 21st century,
while learning in the educational environment of museums
promotes continuous improvement and the development of
lifelong learning.
Lithuanian museums have a huge formal and informal
learning potential too; they are a unique place for learning
and teaching, for sharing experience, and for facilitating
personal development.
On the basis of these considerations the Association of
Lithuanian Museums initiated and together with 17 partner

museums implemented the project Museum – School –
Student. Museums and Secondary Schools in the National
Network of Partnership (hereinafter – the Project) in
2012–2015.
The Project was financed by the European Social Fund
and the national budget under the measure Development
of Informal Education Services of Priority 2 (Lifelong
Learning) of the 2007–2013 Operational Programme for
the Development of Human Resources (VP1-2.2-ŠMM10-V). EUR 453,068 (LTL 1,564,354) were allocated for its
implementation.
The objective of this project was to develop the services of
informal education through cooperation between museums
and general education schools at a national level in order to
improve civic and national education.
The project’s main goal was to build up a network of
cooperation between museums and schools and to create
conditions for its successful development by integrating
formal and informal education and by making museum visits
part of general education curricula.
Project activities were planned to promote and encourage
successful cooperation between museums and general
education schools through different means: by improving the
qualifications of teachers and lifelong learning administrators
(including museum specialists); by using innovative methods
to solve the strategic development problems of cooperation
between museums and schools; and, by setting up museumbased educational programmes linked to general education
curriculums. Such activities allowed museum staff and
teachers to combine their competencies and resources in
order to improve the civic and national education process in a
more effective way.
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An in-depth sociological study to assess the educational
activities of Lithuanian museums and the needs of teachers
and students was carried out for the first time in Lithuania
between April and May of 2012 and made it possible
to gather information about the needs of society, the
educational community, and museums in the sphere of
education, to set priorities for educational activities, and to
compile information and the “bank of ideas” in order to form
a network of cooperation between museums and schools.
In May, October, and November of 2012, in order to inform
educators about ways to include museum educational
programmes in general education curricula/programmes
and about the use of museum information and resources
in classes, two courses of training were held for lifelong
learning administrators and teachers: The Importance of
Cooperation between Museums and General Education
Schools in the Dissemination of the Educational Programmes
of Museums; and Opportunities for Adapting the Educational
Programmes of Museums to General Education Curricula.
These courses were attended by 137 lifelong learning
administrators and 131 teachers from 60 municipalities.
Between January and June of 2012, in collaboration with
schools and teachers, seventeen innovative 8-hour-long
informal education programmes were developed at 17
partner museums, and preparations were made for their
implementation. These programmes were partly coordinated
with general education curricula. A teaching and learning
environment was created at the participating museums:
teaching tools and equipment for educational programmes
were bought, audiovisual training aids were prepared, and
methodological materials for teachers as well as exercise
books for students were printed.
In two academic years the 17 educational programmes
developed during this project were implemented throughout
Lithuania, and the diversity of their topics (history,
archaeology, arts, literature, nature, exact sciences, etc.)
ensures their strong contribution to civic and national
education. Educational sessions took place not only in
museums but also in schools, heritage sites, and historic
places. They included educational methods that are
attractive to students: virtual games, laboratories, practical
training, acting tasks, tours, etc. Museum programmes
lasting at least 8 class periods were attended by 147 schools
from 38 municipalities, 340 teachers of various subjects, and
9330 schoolchildren, who were taught 74,640 integrated
classes.
In June – December of 2012, the website www.
muziejuedukacija.lt was set up in order to provide

information about the educational programmes of all
Lithuanian museums, facilitate cooperation between
museum educators and teachers, and provide teachers with
methodological assistance and consultation. On this website,
information about the educational activities of all Lithuanian
museums is organised by municipality, education provider,
sphere of education, and age group. This website, as a
platform for cooperation between museums and schools,
should in the future become one of the most important tools
in the development of the partnership network between
museums and secondary schools.
In December 2012 – March 2013, a model for a museum
and school cooperation network was developed, which
linked opportunities for cooperation between Lithuanian
museums and schools to the integration of formal and
informal education and teaching/learning in museums. This
model was based on an analysis by the project’s external
experts of museum educational activities and the demand
for them in Lithuania; the good practice of EU countries; and
the institutional, legal, and human resources of Lithuanian
museums and secondary schools. The following conditions
are important for museum education and network activities:
the creation of environments (physical and virtual) at
museums that are conducive to teaching/learning; the
identification of regular funding sources; the enhancement
of human competencies; the application of modern teaching/
learning methods; the monitoring of informal education
services provided by museums; reflection; and the meeting
of the needs of teachers and students.
An international conference was held on 21 May 2013 to
disseminate the outcomes of the project Museum – School
– Student. Museums and Secondary Schools in the National
Network of Partnership and facilitate cooperation between
museums and schools. Lithuanian and foreign experts who
took part in the conference and shared their insights on how
to organize museum education and promote partnerships
between schools and museums more effectively in order to
include museum visits in general education curricula came to
the conclusion that this project has created the environment
and all the preconditions for applying project experiences at
a national level. This has also been confirmed by participants
from the United Kingdom and Denmark, where museum
visiting has been part of general education curricula for more
than 30-40 years. They emphasized that in order to achieve
systemic changes, cooperation between museums and
schools must be formalised, institutionalised, and further
developed by using existing experience and institutional
cooperation relations at the national and municipal levels.

158

In order to bring about long-term structural changes and
systemic cooperation between museums and schools,
seminars on strategic planning and future scenarios were
held in Klaipėda, Šiauliai, Kaunas, and Vilnius. They led to
insight into the aims, functions, services, management,
and long-term development perspectives for cooperation
between museums and schools until 2025. This insight was
drawn up by 93 representatives from state and municipal
cultural and educational institutions, teacher training
centres, and museums.
Another group of 20 museum specialists from Lithuania went
to gain experience in the UK and Denmark. They acquired
valuable insights and advice from the institutions responsible
for museum funding policies and administration: the
Danish Agency for Culture, the Danish School Service, Arts
Council England, and the Group for Education in Museums.
The foreign experience gained by the museum specialists
was later shared with 70 educators from Lithuanian museums
that were not involved in this project. The recommendations
of museum experts from Denmark and the UK were taken
into consideration by those involved in the development
of a long-term cooperation strategy between Lithuanian
museums and schools.
The project was presented by representatives of the Ministry
of Education and Science and the Ministry of Culture at
a meeting of the Open Method of Coordination Working
Group (Priority A – Cultural Diversity, Intercultural Dialogue,
and Accessible and Inclusive Culture, Topic 2 – Cultural
Awareness and Expression), which was organized by the
European Commission in Brussels on 24–26 June 2014, and
received positive feedback. This working group is focused
on sharing experiences and looking for new solutions based
on good practices, data provided by EU member states, and
information on cultural education. The project experience is
likely to be taken into account when preparing the European
Commission’s OMC Group Report and Guidelines.
In addition, the project has been valued as a good example
of social innovation in education. Kazimieras Simonavičius
University (KSU), a partner that has participated since 2014 in
the project Social Innovation – Driving Force of Social Change
(SI-DRIVE), has conducted a review of social innovations in
the Baltics (Lithuania, Latvia, and Estonia) and determined
that the project Museum – School – Student. Museums and
Secondary Schools in the National Network of Partnership is
an excellent example of good social innovation in education
and included it in the SI-DRIVE database of social innovation
cases whose results will cover various aspects of scientific
research in order to support the development of the theory
of social innovation and the implementation of Europa 2020
strategy goals.

The Association of Lithuanian Museums and its 93 museums
hope that the Project has made it possible for the Lithuanian
education community to realise that the modern museum is
not only a leisure site but also an education/teaching centre
with its unique exhibits and excellent conditions for students’
practical and creative activity. By working together with the
school, the museum can complement in a professional way
the general education curriculum and at the same time help
students experience the joy of learning.
The following participants were involved in the project
Museum – School – Student. Museums and Secondary
Schools in the National Network of Partnership: the
Lithuanian Art Museum, M. K. Čiurlionis National Museum
of Art, National Museum – Palace of the Grand Dukes of
Lithuania, Lithuanian Sea Museum, Šiauliai Aušra Museum,
Maironis Lithuanian Literature Museum, Lithuanian Aviation
Museum, Lithuanian Theatre, Music and Cinema Museum,
Energy and Technology Museum, Alexander Pushkin
Literary Museum, Antanas Baranauskas and Antanas
Vienuolis-Žukauskas Museum, the regional museums of
Alytus, Kėdainiai, Rokiškis, and Kretinga, Vladas Statkevičius
Museum of Šilalė, and the Directorate of Memorial Museums
of Vilnius, which comprises four memorial museums (Vincas
Krėvė-Mickevičius Flat-Museum, Beatričė Grincevičiūtė
Flat-Museum, Vincas Mykolaitis-Putinas Flat-Museum and
Venclovas’ House¬ Museum).

Projekto vykdytojas:

Lietuvos muziejų asociacija

Projekto partneriai:

Lietuvos dailės muziejus

Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus

Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai

Lietuvos jūrų muziejus

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Lietuvos teatro, muzikos
ir kino muziejus

Maironio lietuvių literatūros
muziejus

Kėdainių krašto muziejus

Alytaus kraštotyros muziejus

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus

Rokiškio krašto muziejus

Kretingos muziejus

Vilniaus memorialinių muziejų
direkcija

Lietuvos aviacijos
muziejus

VšĮ „Lietuvos energetikos
muziejus“

Literatūrinis
A. Puškino muziejus

Šilalės Vlado
Statkevičiaus muziejus
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Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas. – Straipsnių rinkinys / Mokomoji priemonė. –
Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2015. – 160 p.
ISBN 978-609-95029-8-4
Šis leidinys parengtas ir išleistas įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla –
moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto
lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Leidinys skirtas pristatyti visuomenei
projekto įgyvendinimo patirtį ir rezultatus. Leidinyje publikuojamos kultūros
ir švietimo vadybos ekspertų įžvalgos apie formaliojo ir neformaliojo švietimo
integracijos bei muziejų lankymo įtraukimo į bendrojo ugdymo programas
galimybes, muziejų edukacijos specialistų straipsniai apie mokymą ir mokymąsi iš pirminių kultūros šaltinių, apie mokytojų ir muziejininkų siekius tobulinti
pilietinio ir tautinio ugdymo procesą Lietuvos mokykloje.
Leidinyje panaudotos projekto partnerių Lietuvos dailės, Nacionalinio
M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Lietuvos teatro,
muzikos ir kino, Maironio lietuvių literatūros, Alytaus kraštotyros, Kėdainių
krašto, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio, Rokiškio krašto,
Kretingos, Lietuvos aviacijos, Lietuvos energetikos, Šilalės V. Statkevičiaus,
Literatūrinio A. Puškino muziejų, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos bei
Lietuvos muziejų asociacijos archyvo ir straipsnių autorių nuotraukos.
UDK 371.3:069
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Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas
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