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Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų partnerystės tinkle jau užsiregistravo 5 tūkst. moksleivių 
 
Praėjus metams nuo Lietuvos muziejų asociacijos įgyvendinamo projekto „Muziejus – mokykla – 
moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ pradžios jame 
užsiregistravo virš 5 tūkst. dalyvių iš visų 60-ties savivaldybių. Tarpinės ataskaitos apie projekto dalyvius 
duomenimis, didžioji dalis projekto dalyvių – moksleiviai, tačiau jame dalyvauja ir 131 mokytojas (planuota 
120) bei 137 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai (planuota 120). Projekto 
įgyvendinimo metu pagal neformaliojo švietimo programas planuojama apmokyti 9000 moksleivių. 

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo 
mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo procesą. 
Projekto metu sukurtos ir visoje Lietuvoje įgyvendinamos edukacinės programos, kurių tematikos įvairovė 
(istorija, archeologija, menai, literatūra, gamta, tikslieji mokslai, inžinerija ir pan.) užtikrina svarų indėlį 
pilietiniame ir tautiniame ugdyme. Programos vyksta ne tik muziejuose, bet ir mokyklose bei kultūros 
paveldo objektuose, istorinėse vietovėse. Jų metu taikomi ypač patrauklūs ugdymo metodai – virtualūs 
žaidimai, laboratorijos, praktiniai užsiėmimai, vaidybinės užduotys ir pan. Projekto dėka muziejai įsigijo 
būtinas mokymo priemones, įrangą, reikalingą edukacinėms programoms įgyvendinti, parengė 
audiovizualines priemonės, išleido metodinę medžiagą, užduočių sąsiuvinius ir pan. 

Siekiant skatinti muziejų edukatorių ir pedagogų bendradarbiavimą, sukurta interneto svetainė 
www.muziejuedukacija.lt, kurioje informacija apie visų Lietuvos muziejų edukacinę veiklą pateikiama pagal 
savivaldybes, švietimo teikėjus, ugdymo sritis, amžiaus grupes. 

Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio visų Lietuvos savivaldybių moksleiviai ir mokytojai gali nemokamai dalyvauti 
17-koje neformalaus švietimo programų, iš dalies suderintų su mokyklų bendrojo ugdymo programomis. 
Projekto metu sukurtų edukacinių programų įgyvendinimo laikotarpis - 2012 m. rugsėjis – 2014 m. kovas.  

Per pirmuosius 4 mėnesius į projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ edukacinių programų užsiėmimus užsiregistravo ir kartu su 
mokytojais aktyviai dalyvauja 18-kos Vilniaus miesto ir rajono, 7-ių Kauno miesto ir rajono, 7-ių Klaipėdos  
miesto, 3-jų Šiaulių miesto, 9-ių Alytaus miesto ir rajono, 3-jų Rokiškio, 4-ių Kretingos, 3-jų Kėdainių, 3-jų 
Šilalės, 2-jų Anykščių, taip pat Trakų, Varėnos, Kaišiadorių, Joniškio, Radviliškio, Pakruojo savivaldybių 
mokyklų moksleiviai. 

Moksleiviai, dalyvaudami su Lietuvos kultūros istorija ir paveldu susijusiose veiklose, atranda pažinimo 
džiaugsmą, o mokytojai – muziejus, kaip itin patrauklią ir įvairiapusę mokymo ir mokymosi vietą. 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos moksleiviai dalyvauja Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės valdovų rūmai edukacinėje programoje „Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika 



Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare“. Edukacinės grupės administratorė - vyresnioji muziejininkė Vida 
Kaunienė pasakoja, jog moksleiviai ne tik patys aktyviai dalyvauja užsiėmimuose, bet ir rašo straipsnius, 
dalinasi įspūdžiais su savo bendraamžiais, skatindami juos įsitraukti į šią veiklą. 
 
„Mums ypač smagu sulaukti edukacinių programų dalyvių iš kitų Lietuvos miestų ir gyvenviečių“, - sako V. 
Kaunienė. „Šie atvykę vaikai yra ypač smalsūs, moka ieškoti, jausti ir pamatyti. Mūsų edukacinėje 
programoje gyvai muzikuojama istoriniais muzikos instrumentais – įvairiomis fleitomis, gotikine arfa, 
viduramžių šalamąja, vargonėliais, kornetu. Moksleiviai mielai akompanuoja renesansiniais būgnais, 
nagrinėja unikalius muzikos instrumentus, domisi senosios muzikos kultūros tradicijomis. Tai ne tik lavina 
meninį-estetinį pojūtį, vaizduotę bet ir ugdo kūrybinio mąstymo gebėjimus, padeda suvokti kultūros 
gyvenimo sąsają su kitomis žmogaus veiklos sritimis“, - aiškina V. Kaunienė. 
 
2012 m. gegužės, spalio ir lapkričio mėn. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose bei Panevėžyje 
surengti mokymai, kuriuose dalyvavo 131 mokytojas ir 137 mokymosi visą gyvenimą administracijos 
darbuotojai iš 60-ties savivaldybių. Mokymus Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu organizavo ir vedė 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. 
 
Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės finansuojamame muziejų asociacijos projekte „Muziejus – 
mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ dalyvauja 
muziejai – projekto partneriai - Lietuvos dailės, Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejai, Nacionalinis 
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Maironio 
lietuvių literatūros, Lietuvos aviacijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos energetikos, Literatūrinis 
A. Puškino, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, 
Rokiškio krašto, Kretingos, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejai ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 
vienijanti keturis memorialinius muziejus (V.Krėvės, B.Grincevičiūtės, V.Mykolaičio-Putino ir Venclovų). 
 
LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, vienija 90 muziejų.  Asociacijos  tikslas – 
telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius 
ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia 
muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą „Lietuvos muziejai“, remia besikuriančius 
muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo 
programas.  
 
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 
Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė, projekto vadovė 
tel.: +370 5 2790918,  
el. paštas: muzasoc@gmail.com 
 
Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis: 
Rita Mikailienė, viešųjų ryšių konsultantė 
tel.: +370 68614050  
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