Naujas projektas – vadovlis muziej darbuotojams „Muziej edukacins
programos suaugusiems“
2008 Lietuvos muziej asociacija (LMA) kartu su Lietuvos suaugusij švietimo
asociacija vykd projekt „Andragogikos princip taikymas muziej edukacinms
programoms rengti“. Projekt išdalies finansavo Kultros ministerija. Projekte buvo
parengta mokymo programa ir regionini muziej darbuotojai apmokyti kaip rengti
muziej edukacines programas suaugusiesiems. Šio projekto metu, paskatinus
seminar dalyviams, kilo mintis parengti vadovl Lietuvos muziej darbuotojams,
skirt suaugusij edukacijai muziejuose.
dj palaik Kultros rmimo fondas, 2009 m. rugpjio mn. skyr s vadovlio
parengiamiesiems darbams 20 tkst. Lt.
Projekt vykdo Lietuvos suaugusij švietimo asociacija, projekto partneris Lietuvos
muziej asociacija.
Vadovl rengti pakvietme tuos paius autorius, kurie reng mokomj program
„Andragogikos princip taikymas muziej edukacinms programoms rengti“.
Vadovlis rengiamas mokomosios medžiagos pagrindu, taiau buv tekstai yra
praktiškai perrašyti iš naujo, gerokai išplsti, pridtos papildomos temos.
Numatomos vadovlio temos ir j autoriai:
x Suaug s žmogus (Vilija Lukošnien)
x Muziej edukacijos samprata, muziej edukacins programos ir j rengimo
principai (Nideta Jarockien)
x Dails edukacins programos (Nideta Jarockien)
x Edukacins programos negaliesiems (Nideta Jarockien)
x Etnografins edukacins programos (Gita Šapranauskait)
x Miesto istorijos/kultros edukacins programos (Audron Peiulyt)
x Muziej lankymo ir dalyvavimo muziej edukaciniuose užsimimuose motyvacija
(Rita Vargalyt, Arnas Bkšta, Nideta Jarockien)
x Mokymasis per patirt. D.Kolbo mokymosi per patirt modelis (Vilija
Likošnien)
x Daugiasluoksnis intelektas. Mokymo ir mokymosi stiliai (Vilija Lukošnien)
x Mokymo/si metodai (Mindaugas Libikas)
Kiekviena tema bus užbaigiama užduotimis skaitytojams (mokym dalyviams),
prieduose numatoma pateikti detalius kai kuri edukacini rengini aprašymus,
užduoi pavyzdžius, literatros srašus, nuotraukas iš vairi edukacini rengini.
Autoriai
Muziejininkai
Nideta Jarockien, Lietuvos dails muziejaus Meno pažinimo centras. Dails
program ekspert, daugelio straipsni ir pranešim muziej edukacijos klausimais
autor.
Audron Peiulyt, Kdaini krašto muziejus, Daugiakultris centras. Istorini ir
miesto program ekspert. Pareng labai gerai tarptautiniu mastu vertintas
edukacines programas apie Kdaini istorij moksleiviamas ir suaugusiesiems.

Gita Šapranauskait. Rumšiški muziejaus dvaro akademija. Istorijos ir etnografijos
program ekspert. Rengia edukacines programas suaugusiesiems ir moksleiviams
Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškse. Daug dirba su negaliaisiais.
Andragogai (suaugusij švietjai):
Vilija Lukošnien, Andragogikos magistr, LSŠA viceprezident, LSŠA projekt
koordinator. Knyg, skirt suaugusij mokymui sudarytoja ir autor: “Mokymosi
pagrindai” (kartu su A.Bkšta), “Andragog klausimai” kartu su A.Juozaiiu,
R.Juozaitiene), “Mokoms dialogo” (kartu su A.Bkšta).
Rita Vargalyt, Telši švietimo centro direktor, LSŠA nar. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Suaugusij mokymo galimybi pltra:
andragogins literatros portfelis“ knygos „Dalyvavimo pagrindai“ bendraautor (su
Mindaugu Libiku).
Mindaugas Libikas, Panevžio suaugusij mokymo centro dstytojas, LSŠA narys.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Suaugusij mokymo
galimybi pltra: andragogins literatros portfelis“ knygos „Dalyvavimo pagrindai“
bendraautorius (su Rita Vargalyte). 2008 metais LSŠA vertintas kaip „Met
andragogas“.
2009 metais parengtos šios vadovlio dalys:
Gita Šapranauskait „Etnografins edukacins programos
Audron Peiulyt „Miesto istorijos/kultros edukacins programos“
Vilija Lukošnien „Daugiasluoksnis intelektas. Mokymo ir mokymosi stiliai“,
„Amžiaus tarpsniai“
Mindaugas Libikas „Mokymo/si metodai“
Rita Vargalyte „Suaugusij dalyvavimo muziej edukaciniuose užsimimuose
motyvacija“
Vadovlio rengimo užbaigimui dar reikia atlikti tokius darbus:
x Parengti likusias tris vadovlio temas: „Muziej edukacijos samprata, muziej
edukacins programos ir j rengimo principai“, „Dails edukacins programos“,
„Edukacins programos negaliesiems“ (Nideta Jarockien).
x Parengti galutin vadovlio tekst
x Suredaguoti, parengti dizain ir atspausdinti vadovl
Tikims, kas Kultros rmimo fondas skirs lš projekto užbaigimui ir vadovlio
spausdinimui 2010 metams.

