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Šiandien LITEXPO rūmuose prasidėjusioje 3-ioje mokyklų įrangos ir mokymo
priemonių parodoje „MOKYKLA 2013“ tris dienas veiks MuMO sala. Šiame Lietuvos
muziejų asociacijos (LMA) projekte, skirtame muziejų edukacijai, tris dienas darbuosis
dvidešimties Lietuvos muziejų edukatorių komandos.
Salos pavadinimas kilo sujungus du žodžius – muziejus ir mokykla, – pasakoja
LMA valdybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė. –
Joje norime parodyti geriausias, įdomiausias Lietuvos muziejų edukacines programas.
Į šią salą užsuko ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ją itin
sudomino tiek Trakų istorijos muziejaus viduramžių karybai skirta programa, tiek Prienų
krašto muziejaus pristatoma lino kelio programa. Prisėdusi prie staklių Dalia Grybauskaitė
pati įaudė vieną ataudą į jau staklėse apmestą trispalvę.
MuMo salos edukacinėje klasėje kas valandą pristatomas vis kitas edukacinis
užsiėmimas, o greta šurmuliuosiančiose kūrybinėse dirbtuvės bet kada galima prisėsti vis
kito muziejaus veiklos stalo ir tapti aktyviu to užsiėmimo dalyviu: nusilieti senovinę žvakę,
paragauti stebuklingų žolelių viralų, sužinoti, kas bendro tarp chemijos ir virtuvės, įsigilinti į
dailės paslaptis, išmokti megzti tinklus, duonelę kepti, drobes austi, susipažinti ir su
viduramžiais, ir su pokario Lietuvos partizanų naudotais ginklais.
Pasak MuMo salos gidės Nikos Puteikienės, pateikiant vienoje vietoje tiek
skirtingų muziejų edukacinių programų, sudaroma unikali galimybė moksleiviui ar šeimai
nekeliaujant fiziškai šimtų kilometrų nuo vieno muziejaus į kitą, viską rasti vienoje vietoje.
Po šią išskirtinę muziejų salą lankytojus lydi žingeidus lakūnas MuMo, kuris
reprezentuoja Lietuvos muziejų asociacijos rengiamą programą. Su juo galima ne tik
nusifotografuoti. Saloje kiekvieną dieną nuo 12 iki 16 valandos draugiškus lankytojų šaržus
su MuMo pieš šio personažo kūrėjas jaunas dailininkas Pijus Čeikauskas.
„MuMo saloje“ veikia ir edukacinė Lietuvos jūrų muziejaus paroda „Kodėl
laivas plaukia?“, kurioje lankytojai ne tik sužinos pagrindinius hidrodinaminius dėsnius, dėl
kurių metalinis laivas gali laikytis ant vandens ir neskęsti, bet išmoks įvairiais būdais tvirtinti
laivo bortus, statyti plaustus, sukonstruoti istorinį laivo modelį, o specialiame akvariume
galės iškelti ir nugramzdinti povandenį laivą.
„Daugelis programos edukacinių užsiėmimų orientuoti į kūrybinę veiklą, todėl
nė vienas „MuMo salos“ lankytojas neišplauks be suvenyro, tuščiomis rankomis, - užtikrina
Nika Puteikienė.
Čia bus sprendžiamos ir rimtos problemos: diskutuojama apie tai, kaip muziejų
priartinti prie moksleivio, ar tradicinis muziejus gali varžytis su internetiniu muziejumi ir pan.
Be to, bus aptarta ir pažangi Lietuvos muziejuose esančių edukacinių klasių naudojimo
patirtis.
LMA archyvo nuotr.
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