
22 LIETUVOS MUZIEJAI 2007’1

Edukacija  
Klaipėdos  
laikrodžių  
muziejuje
Giedrūda KAZONIENĖ

P astaruoju metu ypač aktyviai aptarinėjamas muziejų  
 vaidmuo švietimo sistemoje. Šiandien yra akivaizdu, jog 

muziejus – tai puikus žinių šaltinis ir mokytojų pagalbininkas. 
Pamokos įdomioje, netradicinėje aplinkoje suteikia moksleiviui 
naujų įspūdžių, padeda papildyti žinias, pratina jį daugiau būti 
muziejaus erdvėje ir vertinti muziejų kaip istorijos ir mokslo 
šaltinį. Tačiau muziejus nėra mokytojas, o tik neformali, 
netradicinė vieta, kurioje mokomasi geriau pažinti save ir meno 
pasaulį, o kultūrinės vertybės padeda formuoti asmenybę, tai 
ta vieta, kurioje ypač skatinama saviraiška, nevartotojiškas 
požiūris į tikrovę. Tai ir yra esminis muziejų ir mokyklų švietimo  
prioritetų pasiskirstymas.

Klaipėdos laikrodžių muziejus taip pat aktyviai dalyvauja edu-
kacinėje veikloje. Atvėręs duris 1984 metais, muziejus pradė-
jo pirmuosius edukacinės veiklos žingsnius (kai dar nė vienas 
Lietuvos muziejus apie tai nekalbėjo). Tada rengiant ekspozicinę 
medžiagą buvo parengtos atskiros teminės edukacinės ekskursi-
jos po muziejų įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams. Netradici-
nės edukacinės ekskursijos vyko muziejaus 
ekspozicinėse salėse.

1999 m. prasidėjo naujas muziejaus edu-
kacinės veiklos etapas – įkurtas „Laikrodžių 
muziejaus edukacinis centras“. Užsiėmimai 
iš ekspozicinių salių persikėlė į cokoliniame 
aukšte įkurtą užsiėmimų klasę su tam pri-
taikyta orgtechnika. Buvo parengta nauja 
edukacinė programa, kurios tikslas – papil-
dyti vaikų žinias, įgytas mokykloje, padėti 
suprasti, pajusti mus supantį pasaulį, ugdy-
ti mokinių saviraišką, kūrybišką mokymąsi. 
Mokytojams šie užsiėmimai padėjo pakeisti 
požiūrį į tai, kad muziejus, be įprastų eks-
kursijų ir esamos ekspozicijos, gali pasiū-
lyti ir įdomias, vaizdinėmis priemonėmis 
parengtas pamokas. Rengiant edukacinių 
užsiėmimų temas buvo peržiūrėta muziejuje 
sukaupta informacija. Turima medžiaga lei-
do muziejaus darbuotojams parengti įvairių 
temų, kurios yra tiesiogiai susijusios su 
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Education in Klaipeda Clock Museum
Giedrūda KAZONIENĖ

Today museums are obviously excellent sources of knowled-
ge and a good help for teachers. Classes taken in an interes-
ting non-traditional environment provide new impressions to 
school pupils, help to absorb new knowledge, get more used 

to being in a museum space and appreciate museum as a 
source of history and science.

A new educational activity phase commenced at Klaipeda 
Clock Museum in 1999 with the establishment of the Clock 
Museum Education Centre. A new educational programme 

was developed to supplement pupils’ knowledge acquired at 
school and help to understand and feel the world around us, 

educate pupils’ artistic self-expression and creative learning 
skills. The Museum staff used available materials to develop 
various subjects directly related to school syllabus (history, 

physics, astronomy, art, ethnic culture). 
For the pre-school and primary school pupils the “Know the 

Clock” class is proposed to introduce the concept of time and 
explore the clock to pupils. Meanwhile the educational topics 
for the senior pupils are in line with the special programmes 

developed for schools. The “Concept of Time and Timing in 
Old Times” class has been developed according to the school 

history curriculum. Individual creative programmes for the 
impaired children with hearing, visual and other disabilities 

have been developed. 
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I. Macijauskienės nuotraukose  
edukaciniai užsiėmimai Laikrodžių muziejuje
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vyresniųjų klasių moksleiviams, kurie mokyklose yra susipažinę 
su meno stilių įvairove. Skaidruolėse demonstruojame žymiausių 
pasaulio Laikrodžių muziejų vertingiausius laikrodžius – nuo goti-
kos iki moderno stiliaus laikrodžių korpusų apdailos. Moksleiviai 
atranda pagrindinius skirtumus tarp renesanso ir klasicizmo stilių 
laikrodžių apdailos. Antroji užsiėmimo dalis vyksta muziejaus an-
trojo aukšto ekspozicinėse salėse, kuriose eksponuojami rene-
sanso, baroko, rokoko, klasicizmo, eklektikos, moderno stilių ap-
dailos laikrodžių originalai. Čia moksleiviai palygina skaidruolėse 
matytų ir muziejuje eksponuojamų laikrodžių pagrindinius vieno 
ar kito stiliaus skiriamuosius bruožus.

Keli užsiėmimai yra skirti įvairaus amžiaus moksleiviams – nuo 
pradinukų iki abiturientų. Tai užsiėmimai „Sukurk savo laikrodį“ ir 
„Biologinis laikrodis“.

Muziejaus parodų salėje atidaryta labai įdomi edukacinė paroda 
„Žaidžiantys laiko veidai“, kurioje dizaineris Davis Spridis pristatė 
savo gamybos originalius laikrodžius. Parengėme ir edukacinį už-
siėmimą „Sukurk savo laikrodį“. Skaidruolėse rodome laikrodžių 
gamybos techniką: kaip ir iš kokių medžiagų galima pasigaminti 
laikrodžių korpusus. Šie laikrodžiai pagaminti iš mozaikos, sagų, 

lėkščių, monetų, odos ir kitų buityje naudojamų daiktų. Mokslei-
viai piešia jiems patikusių laikrodžių eskizus. Aptarę laikrodžio 
gamybos techniką, turėdami eskizus, pačius laikrodžius jie gami-
na mokyklose, darželiuose arba namuose. Kartais užtenka vaikui 
pateikti mintį, pastūmėti – ir atsiveria jo fantazija.

Mums svarbiausia, kad mokiniai muziejuje jaustųsi laisvai, per 
užsiėmimus vyktų diskusijos, kad vaikai jaustų skirtumą tarp pa-
mokų mokykloje ir užsiėmimų muziejuje, kur medžiaga pateikia-
ma kūrybiškiau, kitokia forma, naudojant iliustracijas, skaidruo-
les, laikrodžių modelius, piešimą, konstravimą ir kitas vizualines 
priemones.

Keturis kartus per metus – per vasaros ir žiemos saulėgrįžas, 
rudens ir pavasario lygiadienius – į muziejų arba į Saulės lai-
krodžių parką sukviečiami visi klaipėdiečiai kartu pažymėti šias 
astronomines datas apeiginėmis dainomis ir šokiais. Aktyviai į 
šiuos renginius įtraukiami ir moksleiviai. Edukaciniuose rengi-
niuose vaikams paaiškiname, kas yra astronominiai reiškiniai, 
kaip jie būdavo suprantami ir švenčiami senovės lietuvių. Šie 
edukaciniai renginiai susideda vien iš etnografinių žaidimų, dainų 
ir šokių. 
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mokyklose dėstomų mokomųjų dalykų (istorijos, fizikos, astro-
nomijos, dailės, etnokultūros) programomis.

Šiuo metu paskaitos, praktiniai užsiėmimai vyksta ir papildo-
ma informacija pateikiama įvairioje Laikrodžių muziejaus erdvėje: 
praktiniai užsiėmimai – cokolinio aukšto patalpose, Saulės laikro-
džių parke, teorinės žinios įtvirtinamos ekspozicinėse salėse.

Norime trumpai pristatyti keletą įdomesnių užsiėmimų. Visi už-
siėmimai susideda iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės.

Ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių moksleiviams siūlome 
užsiėmimą „Pažinkime laikrodį“, kuriame pradinukas supažindi-
namas su laiko sąvoka ir laikrodžiu. Daugelis vaikų, pradėdami 
eiti į mokyklą, nelabai žino, kas yra laikrodis ir kaip skaičiuojamos 
valandos. Šiame užsiėmime mįslės, patarlės padeda įminti, kas 
gi yra laikas ir iš ko jis susideda. Demonstracinis Saulės siste-
mos modelis padeda išsiaiškinti laiko matavimo vienetų – metų, 
mėnesių, paros – judėjimo ir kitimo procesus. Per užsiėmimą 
vaikai ne tik klausosi pasakojimo, bet su jais ir bendraujama: 
užduodama klausimų, į kuriuos vaikai drąsiai atsakinėja. Vaikai 
pagal jiems paskirtas užduotis suka laikrodžių modeliukų rody-
kles, taip mokydamiesi pažinti valandas, pusvalandžius, minutes. 
Ši žaidybinė užsiėmimo dalis jiems labai patinka, nes jie gali iš-
reikšti savo norą ir gebėjimą pažinti valandas. Lentoje pateikiame 
praktines užduotis: vieniems – išspręsti kryžiažodį, kitiems – ei-
lės tvarka surašyti mėnesių pavadinimus, tretiems – atsakyti į 
užkoduotus klausimus ir t. t. Praktinės užduotys susijusios su 
laiko pažinimo tema.

Vyresniųjų klasių moksleivių užsiėmimų temas deriname su 
specialiai mokykloms parengtomis programomis. Užsiėmimas 
„Laiko samprata ir skaičiavimas senovėje“ parengtas remiantis 
mokomąja istorijos programa. Pasakojama, kokia laiko skaičia-
vimo sistema vyravo Senovės Mesopotamijoje, Egipte, Antikinia-
me pasaulyje, Viduramžiais. Vadovėlinis aiškinimas apie senovinį 
laiko skaičiavimą neatstoja to, ką vaikai pamato per užsiėmimą. 
Dažnas pirmą kartą išgirsta, kad senovėje žmonės laiką skai-
čiavo saulės, vandens, ugnies laikrodžiais. Užsiėmimas vyksta 
edukacinėje klasėje, nes čia į vandens laikrodžius pilame vandenį 
ir skaičiuojame „vandens tekėjimo“ laiką, ar uždegame žvakę ir 
matome, kaip laikui bėgant ji sudega. Kiekvienas vaikas gali pa-
liesti senovinio saulės, vandens, ugnies, smėlio laikrodžio mode-
lį. Įdomu stebėti, kaip Vaikai su didžiuliu susidomėjimu stebi šių 
laikrodžių veikimą.

Antroji šio užsiėmimo dalis vyksta muziejaus pirmojo aukšto 
ekspozicinėse salėse, kuriose eksponuojami saulės, vandens, 
ugnies ir smėlio laikrodžių originalai ir modeliai. Jau žinodami 
šių laikrodžių veikimo principus, vaikai atsako į jiems pateiktus 
klausimus. 

Užsiėmime „Laiko ratai ir ratukai“ skaidruolėse išstudijuojame, 
iš kokių dalių sudarytas mechaninis laikrodis, kaip per šimtme-
čius kito mechanizmo dalys. Dėkojame klaipėdiečiams, kurie per 
akciją „Neišmesk manęs…“ muziejui padovanojo senų, jiems 
nereikalingų laikrodžių, todėl vaikai, nebijodami sugadinti, gali 
šiuos laikrodžius liesti, nagrinėti mechanizmo sudėtingumą ir lai-
krodžių formų įvairovę.

Antroji užsiėmimo dalis vyksta muziejaus mechaninių laikro-
džių salėje. Čia vaikams rodomi senovinių mechaninių laikrodžių 
originalai. Užsiėmimo pabaigoje vaikai atsako į klausimus, lygina 
senovinių ir šiuolaikinių laikrodžių panašumus ir skirtumus.

Užsiėmime „Laikrodis – taikomojo meno dalis“ atkreipiame 
moksleivių dėmesį, kad laikrodis yra ne tik prietaisas, rodantis 
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pradėjo dirbti su negalią turinčiais vaikais. Mintis ir noras dirbti 
su šiais vaikais kilo po seminaro „Pažinti meną pojūčiais“, kuris 
vyko Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje. Šis seminaras parodė, 
kad menas ir kitos muziejinės vertybės turi būti prieinamos tiek 
sveikiems, tiek negalią turintiems žmonėms. Tais pačiais metais 
Laikrodžių muziejuje buvo atidaryta paroda „Laiko matavimo 
prietaisai senovėje“, kuri buvo skirta regos negalią turintiems lan-
kytojams. Joje buvo eksponuojami medinių kalendorių, saulės, 
vandens, ugnies laikrodžių modeliai. Juos pagamino Klaipėdos 
miesto E. Balsio menų gimnazijos dailės skyriaus moksleiviai. 
Šiuos eksponatus neįgalūs lankytojai galėjo liesti ir per lietimo 
pojūtį pažinti senovinį laiko skaičiavimo būdą. Po šios parodos 
visus eksponatų modelius panaudojome edukaciniuose užsiėmi-
muose, skirtuose negalią turintiems vaikams.

Buvo pradėta nuo mažiausių muziejaus lankytojų – specialiai 
jiems, atsižvelgiant į vaikų negalią ir muziejaus turimas galimy-
bes, parengti edukaciniai užsiėmimai. Pradėta dirbti su regėjimo, 
klausos (su vertėju į gestų kalbą) ir mąstymo sutrikimus turin-
čiais vaikais. Surinkta nemažai informacijos, kaip reikia dirbti 
su neįgaliaisiais. Mums padėjo neįgaliųjų mokyklų mokytojos, 
Gargždų spec. darželio „Naminukas“ psichologė-logopedė Dalia 
Puškorienė, aklųjų sąjungos Klaipėdos ir Telšių apskrities pirmi-
ninkė Nijolė Klepikienė, Klaipėdos aklųjų tarybos pirmininkas Jo-
nas Drėgva. Jų dėka Klaipėdos laikrodžių muziejaus darbuotojai 
buvo pasiruošę priimti naujuosius lankytojus.

Šiuo metu yra parengti du užsiėmimai: „Senoviniai laikrodžiai“ 
ir „Paukščių ir gėlių laikrodžiai“.

Liesdami senovinių laikrodžių modelius, klausydami vadovo 
aiškinimo, šie vaikai įvedami į senovinį laiko skaičiavimo pasau-
lį. Matėme, kaip vaikai stebėjosi rankomis„apžiūrėdami“ jiems 
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nežinomus vandens, ugnies laikrodžius, įdėmiai klausėsi jų at-
siradimo ir naudojimo istoriją. Daugelis jų iki šio apsilankymo 
muziejuje nežinojo, kad tokie laikrodžiai buvo senovėje, o jei ir ži-
nojo, tai neįsivaizdavo, kaip jie atrodė, kol nepalietė. Tad liesdami 
laikrodžius rankomis jie atrado naują laiko skaičiavimo pasaulį.

Kitas užsiėmimas – „Gamtos laikrodis“. Gamtoje veikia gėlių ir 
garsų laikrodis, tik reikia jį pamatyti ir išgirsti. Šis užsiėmimas pa-
dalytas į dvi dalis: vaikams, turintiems regos negalią, pasakoja-
me apie „paukščių laikrodį“. Pamokėlei parengta speciali garsinė 
priemonė su įvairių paukščių balsais. Vaikams, turintiems klau-
sos negalią, skaidruolėse demonstruojame ir pasakojame apie 
„gėlių laikrodį“, kelintą valandą ir kokia gėlė gamtoje išskleidžia 
ir suskleidžia žiedus. Šiems vaikams padeda jų vadovas, gestų 
kalba versdamas muziejaus vadovės pasakojimą.

Sutrikusio mąstymo vaikams sudaromos galimybės liesti laik-
rodžius, klausytis paukščių čiulbėjimo, matyti gėlių vaizdus. Tik 
jiems suprantamomis vaizdinėmis, garsinėmis priemonėmis 
padedame priartėti prie pasaulio pažinimo. Kaip vaikai supranta 
jiems rodomus daiktus, sužinome iš jų atsakymų į klausimus.

Taigi Klaipėdos laikrodžių muziejus netradicine aplinka, išskirti-
niais edukaciniais užsiėmimais pritraukia vis daugiau moksleivių 
ne tik iš Klaipėdos miesto mokyklų, neįgaliųjų įstaigų, bet ir iš 
visos apskrities. Užsiėmimai išties netradiciniai, susiję su laiko 
samprata ir jo skaičiavimu senovėje, laiko matavimo prietaisų 
įvairove ir menine apdaila. Į užsiėmimus įpinami lietuvių liaudies 
papročiai, folkloras. Visi užsiėmimai vedami naudojant įvairias 
vaizdines, garsines priemones, kiek leidžia galimybės – ir ekspo-
natų originalus bei modelius. Pats geriausias muziejaus edukaci-
nių užsiėmimų įvertinimas – tai vaikų domėjimasis istorinėmis ir 
meno vertybėmis, jų noras dar kartą sugrįžti į muziejų.             
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