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Projekto vykdytojas:
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Projekto tikslas - plėtoti 
neformaliojo švietimo paslaugas per 
muziejų ir bendrojo lavinimo 
mokyklų bendradarbiavimą 
nacionaliniu lygmeniu, siekiant 
gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo 
procesą.



Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo 
ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimas
Įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla –
moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“2012 
m. balandžio – gegužės mėnesiais LMA 
užsakymu Visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centras VILMORUS atliko Lietuvos 
muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir poreikių 
tyrimą.



Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir 
mokinių ir mokytojų poreikių tyrimo ataskaitoje 
suformuotas muziejų lankytojų „portretas“, 
įvertinta muziejų edukacinė veikla, visuomenės 
požiūris į muziejų vykdomus edukacinius 
projektus ir renginius, surinkta informacija apie 
visuomenės, pedagoginės bendruomenės ir 
muziejų darbuotojų poreikius edukacinėje srityje 
ir edukacinės veiklos prioritetus, sukaupta 
informacija ir„idėjų bankas“ muziejų ir mokyklų 
bendradarbiavimo tinklo formavimui. 



Mokymai mokytojams ir mokymosi visą 
gyvenimą sistemos administracijos 
darbuotojams



Mokymų tikslas – supažindinti šalies mokymosi 
visą gyvenimą sistemos administracijos 
darbuotojus ir mokytojus su muziejų edukacine 
veikla, jų teikiamomis paslaugomis, analizuoti 
muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 
galimybes, siekiant įtraukti muziejų lankymą į 
bendrojo ugdymo programas.



Mokymai mokymosi visą gyvenimą 
sistemos administracijos darbuotojams



Mokymuose tema „Muziejų ir bendrojo 
lavinimo mokyklų bendradarbiavimo 
svarba muziejų edukacinių programų 
sklaidai mokyklose“ dalyvavo 137 asmenys 
iš 60-ties savivaldybių. 



Mokymai mokytojams
Mokymuose tema „Muziejų edukacinių 
programų pritaikymo bendrojo ugdymo 
programoms galimybės“ dalyvavo 131 
mokytojas iš 60-ties savivaldybių. 



Interneto svetainė www.muziejuedukacija.lt
Projekto įgyvendinimo metu sukurtos interneto 
svetainės www.muziejuedukacija.lt paskirtis –
teikti oficialią informaciją apie visos 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.

http://www.muziejuedukacija.lt/


Nacionalinis muziejų ir bendrojo ugdymo 
mokyklų bendradarbiavimo modelis



Įgyvendinant projektą, remiantis Lietuvos 
muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir poreikių 
tyrimo rezultatais, ES šalių gerąja praktika bei 
Lietuvos muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų 
institucinių, teisinių, žmogiškųjų išteklių analize, 
suformuotas nacionalinis muziejų ir mokyklų 
bendradarbiavimo tinklo modelis „Muziejus-
mokykla-moksleivis“, kuris turėtų tapti 
pagrindiniu vadovu inicijuojant ir įgyvendinant 
struktūrinius bei sisteminius pokyčius moksleivių 
pilietinio ir tautinio ugdymo procese.



Lietuvos muziejuose parengta ir 
įgyvendinama 17 neformalaus 
švietimo programų moksleiviams, iš 
dalies suderintų su bendrojo 
ugdymo programomis.



LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS EP 
„XX - XXI a. Lietuvos dailė“

modulis:
„Spalvų ekspresas“
Prano Domšaičio galerija













LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS EP 
„XX - XXI a. Lietuvos dailė“

modulis:
„Mokykla gyva mene“
Nacionalinė dailės galerija













NACIONALINIO M.K.ČIURLIONIO 
DAILĖS MUZIEJAUS EP 

„MKČ menų medonešis. Ragauk ir 
auk“















NACIONALINIO MUZIEJAUS 
LIETUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ 
EP 

„Viduramžių, renesanso ir 
ankstyvojo baroko muzika Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių dvare “















LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 
EP 

„Pažink jūros paslaptis“















ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS
EP 

„Per tarpukario mokyklos klasę – į 
tautos istorijos pažinimą“















LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR 
KINO MUZIEJAUS EP 

„Laisvė kurti ir pažinti“















MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS 
MUZIEJAUS EP 

„Pažintis su lietuvių literatūros 
lobynu“

















ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS 
EP 

„Archeologo laboratorija“















KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 
EP 

„Pažinkime krašto istoriją kartu“













A. BARANAUSKO IR 
A. VIENUOLIO – ŽUKAUSKO 
MEMORIALINIO MUZIEJAUS EP 

„Anykščių kultūros ženklai“











ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS 
EP 

„Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“













KRETINGOS MUZIEJAUS EP 

„Senasis Kretingos dvaro parkas –
gyvoji istorija“

















VILNIAUS MEMORIALINIŲ 
MUZIEJŲ DIREKCIJOS EP 
„Mokomės muziejuose“

Moduliai: 
„Įvairiakultūrės versmės V.Krėvės 
kūryboje”
„Lietuvių simbolistai Europos kontekste”
„Muzika kaip žodis, skaičius, spalva”
„Juos siejo Vilnius…”













LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJAUS 
EP 

„Skrydis per Lietuvos istoriją“















LIETUVOS ENERGETIKOS IR 
TECHNIKOS MUZIEJAUS EP 

„Chemija ir virtuvė“













ŠILALĖS V. STATKEVIČIAUS 
MUZIEJAUS EP 

„Istorija šalia manęs“













LITERATŪRINIO A. PUŠKINO 
MUZIEJAUS EP 

„Literatūrinio A.Puškino 
muziejaus gimnazija “















Edukacinių programų tematika -
istorija, archeologija, menai, 
literatūra, gamta, tikslieji mokslai, 
inžinerija ir t.t.



Metodai - virtualūs ir „gyvi“ 
žaidimai, laboratorijos, praktiniai 
užsiėmimai, vaidinimai, užduočių 
atlikimas, ekskursijos ir kt.



Sukurta mokymo ir mokymosi 
reikmes atitinkanti aplinka: įsigytos 
mokymo priemonės, įranga, 
reikalinga edukacinėms programoms 
įgyvendinti, parengtos mokymuisi 
reikalingos audiovizualinės 
priemonės, išleista metodinė 
medžiaga, užduočių sąsiuviniai ir pan.



Projektas „Muziejus – mokykla –
moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 
įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007–2013 
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę 
„Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

2011 m. lapkritis – 2014 m. gegužė



Praėjus metams nuo Lietuvos muziejų asociacijos 
įgyvendinamo projekto „Muziejus – mokykla –
moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 
pradžios jame užsiregistravo virš 7 tūkst. dalyvių 
iš visų 60-ties savivaldybių. Tarpinės ataskaitos 
apie projekto dalyvius duomenimis, jame 
dalyvauja 131 mokytojas bei 137 mokymosi visą 
gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai 
Projekto įgyvendinimo metu pagal neformaliojo 
švietimo programas planuojama apmokyti 9000 
moksleivių.




