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A Joint Project of Two Associations 
Arūnas BĖKŠTA

The article deals with the implementation of the presenta-
tion of a qualification upgrading project of the Lithuanian 
Museum Association (LMA) and Lithuanian Adult Education 
Association (LSŠA) targeted at museum educators “Applica-
tion of Andragogics Principles to Draft Museum Educational 
Programmes“, aiming to encourage museum to pay more 
attention to adult visitors. 
During the independence period Lithuanian museums have 
carried out substantial work developing the museum edu-
cation, although paying more attention to the school age 
children. The Lithuanian museum educational work evidently 
lacks attention to work with the adults. 
While implementing the ant the project, a training program-
me was developed. It covers the major topics of museum 
educational programmes and the topics, related with the 
peculiarities of adult learning. The methodological materials 
were prepared; four seminars were arranged, the training in 
which underwent more than 70 educators from the local go-
vernment museums. The project was partially co-financed by 
the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. 

Bendras dviejų 
asociacijų 
projektas 
Arūnas BĖKŠTA

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacija (LSŠA) baigė įgyvendinti projektą „An-

dragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms progra-
moms rengti“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerija. 

Vienas iš valstybės kultūros politikos tikslų – sudaryti vi-
suomenei ir kiekvienam jos nariui, taip pat vyresnio amžiaus 
žmonėms, sąlygas dalyvauti kultūriniame gyvenime, pasirinkti 
mėgstamą laisvalaikio būdą ir suteikti progą išreikšti save. Įgy-
vendindamos šią nuostatą, valstybės ir savivaldybių instituci-
jos bei įstaigos turėtų vykdyti priemones, sudarančias sąlygas 
visokio amžiaus žmonėms dalyvauti kultūriniame gyvenime. 
Lietuvos muziejai nuveikė didelį darbą plėtodami muziejinę edu-
kaciją: rengdami seminarus ir konferencijas muziejų edukacijos 
temomis, kasmet parengdami daug edukacinių programų. Auga 
ir edukacinių programų dalyvių skaičius:
•2005 m. buvo surengti 8586 edukaciniai užsiėmimai, kuriuo-
se dalyvavo beveik 185 tūkst. dalyvių. 
•Tuo tarpu 2006 m. Lietuvos muziejuose buvo surengti 9488 
edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 200 
tūkst. dalyvių.

Nagrinėjant muziejų edukacinių programų metodiką galima 
pastebėti, kad daugėja muziejų, kurie edukacinėje veikloje nau-
doja suaugusiųjų švietimui būdingus aktyvius mokymo meto-
dus, patir tinį mokymąsi. Šie muziejai dažniausiai turi etatinių 
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darbuotojų, rengiančių edukacines programas, kaupiančių šios 
srities patir tį, dalyvaujančių metodiniuose seminaruose bei kon-
ferencijose, todėl juos galima vadinti muziejų edukacijos eks-
pertais. Tačiau daugelis savivaldybių muziejų neturi galimybių 
sukurti skyrių ar net įdarbinti atskirą žmogų, kuris užsiimtų tik 
muziejaus edukacija. Dažnai ši veikla yra papildoma prie kitų 
veiklų, todėl, nežiūrint šių žmonių noro ir pastangų, kartais būna 
neprofesionali. 

Organizuojant edukacines programas muziejuose būtina 
įtraukti įvairias lankytojų grupes: šeimas, bendruomenės atsto-
vus, meno mylėtojus, neįgaliuosius, tautinių mažumų grupes, 
pagyvenusius žmones. Lygindami Europos muziejų lankytojus 
su Lietuvos, matome, kad Europos muziejai stengiasi pritrauk-
ti visų amžiaus grupių lankytojus daugmaž vienodai, tuo tarpu 
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M. ir J. Šlapelių namuose-muziejuje Nidetos Jarockienės atidžiai klausosi ne tik muziejininkai
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Lietuvoje daugiausia dėmesio skiriama darželinukams, pradi-
nukams bei vidurinio mokyklinio amžiaus vaikams. Lietuvos 
muziejų edukaciniame darbe yra viena sritis, kuriai akivaizdžiai 
trūksta dėmesio. Tai darbas su suaugusiais žmonėmis. 

Todėl kilo mintis parengti projektą, kuris paskatintų muziejus 
labiau atkreipti dėmesį į suaugusius lankytojus. Šiame projekte 
savo dėmesį nukreipėme pirmiausiai į savivaldybių muziejus, 
kurie paprastai rečiau dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos tobuli-
nimo renginiuose. 

Projekto įgyvendinimui subūrėme autorių kolektyvą iš trijų 
muziejininkų, aktyviai dirbančių muziejų edukacijos srityje, ir 
trijų profesionalų andragogų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos narių. Kurdami mokymo programą norėjome apimti 
pagrindines muziejų edukacinių programų temas ir temas, susi-
jusias su suaugusiųjų mokymosi ypatybėmis. Kiekvienas gru-
pės narys parengė medžiagą keletui temų. Ją sudarė teoriniai 
tekstai, prezentacijos, individualios ir grupinės užduotys. Siekė-
me, kad skirtingos temos būtų pristatomos naudojant įvairius 
mokymo metodus. 

Nideta Jarockienė (Lietuvos dailės muziejaus Meno pažini-
mo centro vedėja, LMA švietimo sekcijos valdybos pirmininkė) 
parengė šias temas: Muziejų edukacijos samprata, Muziejų 
edukacinės programos pasaulyje ir Lietuvoje, Dailės edukacinės 
programos. 

Audronė Pečiulytė (Kėdainių krašto muziejaus, Daugiakultūrio 
centro darbuotoja, LMA švietimo sekcijos narė) parengė paskai-
tą apie miesto kultūros atspindėjimą muziejuose, iliustruodama 
Kėdainių krašto muziejaus edukacinėmis programomis, taip pat 
pademonstravo mokomojo filmo naudojimo muziejuje metodi-
ką. 

Gita Šapranauskaitė (Rumšiškių muziejaus dvaro akademi-
jos darbuotoja, LSŠA narė) aprašė etnografnes edukacines pro-
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gramas, jų rengimo principus ir detaliau pristatė interpretacinę 
programą pavadinimu „Žolinė. Šventadienis Lietuvos kaime XX 
a. 3–4 deš.“  

Vilija Lukošūnienė (Andragogikos magistrė, LSŠA projek-
tų koordinatorė) parengė medžiagą apie JAV mokslininko H. 
Gardnerio identifikuotus protinius gebėjimus (daugiasluoksnį 
intelektą) ir VARK (vizualinį, akustinį, rašymo bei skaitymo ir ki-
nestezinį) mokymosi stilius, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant 
mokymos programas. 

Rita Vargalytė (Telšių švietimo centro direktorė, LSŠA narė) 
aptarė suaugusiųjų lankymosi muziejuose motyvaciją, lankytojų 
tipus pagal John H. Falk ir dažniausiai pasitaikančias lankytojų 
grupes.

Mindaugas Libikas (Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro 
dėstytojas, LSŠA narys) parengė medžiagą apie mokymosi me-
todus ir detaliau pristatė diskusijų vedimo metodiką, kaip vieną 
iš svarbių metodų dirbant su suaugusiųjų auditorija. Seminaro 
metu dalyviai turi parengti temą diskusijai, kuri vėliau filmuojama 
vaizdo kamera ir aptariama. 

Seminarams organizuoti buvo parinkti trys baziniai muziejai 
skirtingose Lietuvos vietose: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Kre-
tingos muziejus ir Kėdainių krašto muziejus. Į seminarus buvo 
kviečiami dalyviai iš aplinkinių muziejų. Kretingoje seminare 
dalyvavo ne tik muziejininkai, bet ir Kretingos suaugusiųjų mo-
kymo centro mokytojai. Neišlaidavome, todėl pavyko sutaupyti 
pinigų ir surengti dar vieną neplanuotą seminarą M. ir J. Šlapelių 
namuose-muziejuje Vilniuje, į kurį pakvietėme Vilniaus savival-
dybės ir Vilniuje įsikūrusių žinybinių muziejų darbuotojus. 

Seminarų dalyviams pasisekė, kad seminarų metu vykdavo 
ir kiti renginiai, kuriuose jie galėjo dalyvauti po seminaro. Kė-
dainiuose Daugiakultūriame centre, kur vyko seminaras, buvo 
pristatomas naujas savivaldybės lėšomis įgytas fortepijonas. Ta 
proga koncertavo Sonata ir Rokas Zubovai. Audronė Pečiulytė 
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Seminaras Kretingos muziejuje
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Grupių darbo pristatymai M. ir J. Šlapelių namuose-muziejuje

Grupių diskusijos Kėdainiuose

seminaro dalyvius pavedžiojo po Kėdainius ir supažindino su 
jų istorija. Kai kurie seminaro dalyviai ir dėstytojai Kėdainiuose 
lankėsi pirmą kartą ir buvo maloniai nustebinti matydami se-
namiestį su unikaliai daugiakultūre aplinka. Seminare apsilankė 
Kėdainių televizijos žurnalistai, reportažas buvo parodytas va-
karo žiniose.

Biržų tvirtovės rūmuose, kur įsikūręs muziejus „Sėla“ ir savi-
valdybės biblioteka, grojo Šv. Kristoforo orkestras, vadovauja-
mas maestro Donato Katkaus. Į koncertą prisirinko tiek klausy-
tojų, kad daliai teko klausytis foje ir sėdint ant laiptų. Seminaro 
dalyviams ir svečiams iš Mažeikių, kurie ta proga taip pat buvo 
pakviesti į Biržus, muziejaus darbuotojai gražiai pristatė savo 
muziejaus edukacines programas. Visi džiaugėmės galėję da-
lyvauti programoje „Žaldoko alus“, kur susipažinome su alaus 
gaminimo tradicijomis, folkloru, dainomis. Patys padainavome, 
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pašokome ir paskudučiavome. Seminaro 
dalyviai ypač dėkingi muziejaus direktoriui, 
kuris ne tik išklausė visą seminarą, bet ir 
nuolat rūpinosi, kad seminaro dalyviams 
nieko netrūktų. 

Sprendžiant iš pokalbių, dalyvių atsilie-
pimų, mūsų pačių savijautos po seminarų, 
projektas pavyko. Surinkta gera medžiaga, 
kurią, jeigu pavyks gauti Kultūros ministe-
rijos paramą, tikimės 2009 m. išleisti kaip 
vadovėlį. 

Dėkojame mus priėmusių muziejų vado-
vams ir darbuotojams, be kurių pagalbos 
nebūtume galėję šio projekto įgyvendinti. 
Ypač didelis ačiū Kėdainių krašto muzie-
jaus direktoriui Rimantui Žirguliui ir Dau-
giakultūrio centro vadovei Audronei Pečiu-
lytei, Kretingos muziejaus direktorei Vidai 
Kanapkienei bei Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėjai Janinai Dauneckienei, 
Biržų muziejaus „Sėla“ direktoriui Gintarui 
Butkevičiui ir pavaduotojai Editai Lans-
bergienei, Vilniaus memorialinių muziejų 
direkcijos vadovei Birutei Vagrienei bei 
M. ir J. Šlapelių namų-muziejaus direkto-
rei Almai Gudonytei. 

Kai kurie dalyvių įspūdžiai iš seminaro:
„Pagaliau aišku, kaip kurti edukacines 

programas, nuo ko pradėti ir į ką atkreipti 
dėmesį. Ir idėjų porą jau sugalvojau. Tai 
tiek. Ačiū.“

„Seminaras tikrai buvo įdomus ir nau-
dingas. Labai buvo naudingi ne tik prakti-
niai užsiėmimai, bet ir pasidalijimas patir ti-
mi, tuo, ką teko matyti kituose muziejuose. 
Mes gavome meškeres, o žuvį bandysime 
pagauti patys.“

„Tiesiog labai didelis ačiū!!! Esu pirmą 
kartą tokio pobūdžio seminare būtent mu-

ziejininkams. Viskas buvo labai idomu, vertinga. Bandysime 
gautą informaciją pritaikyti praktikoje.“

„Seminaras patiko, nes tokio pobūdžio renginyje dalyvavau 
pirmą kartą. Kai kurios temos buvo žinomos, tačiau naujas jų 
pateikimas, komentavimas leido pažvelgti kitu kampu. Šauni ko-
manda ir puikus bendravimas bei „nevaldiškas mokytojavimas“ 
leido visą laiką jaustis gerai. Dėkoju!“

„Kiekvienas žmogus nuolat atsiduria įvairiose situacijose. Taip 
ir aš šias tris dienas pabuvojau seminare, kuriame buvo ir ma-
lonu, ir sudėtinga, ir įdomu. Malonu, nes teko pabendrauti su 
žmonėmis, su kuriais buvo nepaprastai įdomu bendrauti, sudė-
tinga, nes teko atsakinėti į įvairius klausimus, įdomu ir naudinga, 
nes daug sužinojau naujų dalykų, apie kuriuos anksčiau buvau 
tik girdėjusi.          
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