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Alytaus apskritis 



Alytaus kraštotyros muziejus 

Savanorių g. 6, Alytus 

Tel. 8 607 81825 

El.paštas  edukacija.alytus@gmail.com 

www.alytausmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Muziejaus ekspozicijos ir eksponatai iš muziejaus rinkinių suteikia galimybę geriau pažinti 

krašto praeitį. Užsiėmimai Lietuvos ir krašto istorijos, numizmatikos, archeologijos, etnografijos, 

kalbos, literatūros temomis padės mokiniams atsakyti į daugelį klausimų įvairiose pamokose. 

Kviečiame būti aktyviais dalyviais – atlikti įvairias praktines užduotis, tyrinėti ekspozicijas ir 

tiesiog gerai praleisti laiką. Muziejaus edukacinės programos yra tiriamojo pobūdžio, pritaikytos 

skirtingo amžiaus mokiniams, įdomios ir netikėtos užsiėmimų užduotys lavina kūrybiškumą bei 

mąstymą. Netradiciškai ir integruotai pateikta medžiaga padeda sukurti patrauklią mokymosi 

aplinką.  

Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus, antradieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 17 val. ir 

penktadieniais nuo 9 iki 16 val.  

Užsiėmimų trukmė 45–90 min.  

Ugdymo sritys  Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Edukacinės 

paslaugos  

Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės. 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, judumo negalią turintiems 

mailto:edukacija.alytus@gmail.com
mailto:edukacija.alytus@gmail.com


Druskininkų miesto muziejus 

M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai 

Tel. (8 313) 51024 

El.paštas muziejus@druskininkai.lt 

www.druskininkumuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Muziejuje lankytojams pristatoma ekspozicija, pasakojanti apie praeitais šimtmečiais kurorte 

vykusias pramogas ir gydymą. Edukacinių programų dalyviai nukeliauja į tokį kurortą, kuriame 

kažkada ne tik gyveno mūsų protėviai, bet ir atkeliaudavo svarbūs ir žinomi ponai. Muziejaus 

siūloma edukacinė veikla yra tiriamojo-praktinio pobūdžio, pritaikyta skirtingo amžiaus 

mokiniams, įdomios ir netikėtos užsiėmimų užduotys lavina kūrybiškumą bei mąstymą. 

Užsiėmimai vyksta visus metus, antradieniais–penktadieniais nuo 11 iki 17 val.  

Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų trukmė 45–60 min. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Paslaugos  Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais 
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Lazdijų krašto muziejus 

Seinų g. 29, Lazdijai LT-67113 

Tel. (8 318) 52726, (8 606) 96254 

El. paštas muziejus@lazdijai.lt 

www.lazdijumuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Edukacinės programos skirtos puoselėti Dzūkijos krašto tradicijas, senuosius amatus, iškilių 

asmenybių bei istorinių įvykių atminimą ir įprasminimą. Programų tikslas supažindinti 

lankytojus su muziejumi  ir  jo  vertybėmis,  plėsti  jų  pažinimo ribas netradicinėje aplinkoje, 

skatinti domėjimąsi  savo  krašto,  tautos  praeitimi,  senąja  kultūra, papročiais.  Naudojant  

įvairias  edukacinio  darbo formas, vaizdines bei metodines priemones, siekiama  kryptingai  

lavinti,  mokyti  bei  ugdyti gebėjimus. Edukacinės programos pritaikomos kiekvienai lankytojų 

amžiaus grupei, jomis siekiama, kad ir vaikai,  ir  tėvai,  ir  seneliai  turėtų  vienodas galimybes  

kurti,  eksperimentuoti,  pasivaržyti, įdomiai, prasmingai praleisti laiką ir išmokti įvairių 

senovinių amatų, susipažinti ar pagilinti turimas žinias apie Dzūkijos krašto praeitį. 

 Edukacinių užsiėmimų trukmė nuo 45 min. iki 1 val.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Kalbos  

Socialinė 

Technologijų 

Paslaugos  Edukaciniai užsiėmimai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

mailto:vilmabusilaite@gmail.com
mailto:vilmabusilaite@gmail.com
http://www.lazdijumuziejus.lt/
http://www.lazdijumuziejus.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno apskritis 
 



Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus  

V.Putvinskio g. 55, Kaunas  

El.paštas  mkc.info@ciurlionis.lt 

Kaune tel. (8 37) 22 94 75;  

Druskininkuose tel. (8 313) 51131, (8 679) 24503 

www.ciurlionis.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus svarbus ne tik kaip institucija skirta meno 

tyrinėjimams, bet ir bendram lavinimuisi, meno paslapčių pažinimui kaip priemonei plačiau 

suvokti mus supančią aplinką, tautinio identiteto ir mentaliteto saviugdai, arba tiesiog turiningam 

laisvalaikio praleidimui. Jis atviras visiems visuomenės sluoksniams. Visuose muziejaus 

padaliniuose Kaune ir Druskininkuose nuolat vyksta edukacinė veikla skirta vaikams, 

mokiniams, suaugusiems, šeimoms, senjorams, asmenims su negalia.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Dorinio ugdymo 

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos, popietės 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais 

 

 

mailto:mkc.info@takas.lt
mailto:mkc.info@takas.lt
http://www.ciurlionis.lt/
http://www.ciurlionis.lt/


Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas) 

Vilniaus g. 33, Kaunas 

Tel. (8 37) 201778, (8 675) 25053 

El.paštas gediminas@istorineprezidentura.lt 

www.istorineprezidentura.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Istorinė Prezidentūra Kaune yra unikali savo turiniu Lietuvos valstybingumo memorialinė- 

edukacinė institucija, derinanti savo veikloje muziejaus, pilietinės visuomenės saviraiškos bei 

edukacijos centro funkcijas.  Pirmosios Lietuvos Respublikos relikvijos ar valstybės kūrėjų 

atvaizdai čia „dirba“ pilną darbo dieną: jie pasakoja įdomias istorijas, supažindina su Lietuvos 

valstybingumo raida, moko atpažinti ir pagarbiai elgtis su valstybės simboliais, ugdo norą imtis 

aktyvios veiklos ir nepasiduoti melui bei propagandai. Pirmieji šalies piliečiai – Prezidentai 

Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius – tampa puikiausiais pavyzdžiais, 

kaip reikia siekti užsibrėžto tikslo, dirbti visuomenės labui, mokėti kultūringai bendrauti, 

linksmintis ir mylėti. Muziejus pilnas  įdomių istorijų ir veiklų įvairaus amžiaus mokiniams ir jų 

mokytojams. Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų trukmė 45–60 min. 

Ugdymo sritys Socialinė 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, parodos 

Skirta 1-12kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta  Su dėmesio sutrikimais 

 
 

mailto:gediminas@istorineprezidentura.lt
mailto:gediminas@istorineprezidentura.lt
http://www.istorineprezidentura.lt/
http://www.istorineprezidentura.lt/


Maironio lietuvių literatūros muziejus  

Rotušės a. 13, Kaunas 

Tel. (8 37) 206842; 

El. paštas egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt 

www.maironiomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Maironio lietuvių literatūros muziejus - tai literatūros namai, kuriuose saugoma beveik visų 

Lietuvos ir išeivijos rašytojų rankraščiai, knygos, fotografijos, memorialiniai daiktai, kuriamos 

lietuvių literatūros ekspozicijos, rengiamos parodos nuo seniausios raštijos iki šiuolaikinės 

literatūros. Edukaciniai užsiėmimai suteikia galimybę geriau pažinti lietuvių literatūrą, jos raidą 

bei atskirų rašytojų kūrybą, asmenybes, memorialinę aplinką.  Atlikdami įvairias praktines 

užduotis, susipažindami su ekspozicijose ir parodose iš muziejaus rinkinių pateikta medžiaga, 

lankytojai turi galimybę ne tik mokytis netradicinėje aplinkoje, bet  ir gerai praleisti laiką. 

Edukacinių užsiėmimų dalyviai atlieka įvairias užduotis, kurių metu ugdomas kūrybiškumas, 

loginis mąstymas, kolektyvinis darbas. Užsiėmimai parengti remiantis bendrosiomis  ugdymo 

programomis. Taip pat yra programų suaugusiems, šeimoms, senjorams, asmenims su negalia.  

Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus, antradieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 17 val.  

Užsiėmimų trukmė 45–90 min. 

Ugdymo sritys  Kalbos  

Meninio ugdymo  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, konkursai, parodos, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Kurtiesiems, silpnaregiams, turintiems dėmesio sutrikimą 

 

mailto:egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt
mailto:egle.rankauskiene@maironiomuziejus.lt
http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/


B. ir V. Sruogų namai-muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys)  

B. Sruogos g. 21, Kaunas  

Tel. (8 37) 73 04 74, mob. 8 605 84956 

El. paštas sruoga@hotmail.com 

www.maironiomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejaus ekspozicijos ir eksponatai iš muziejaus rinkinių suteikia galimybę susipažinti su 

lietuvių literatūros klasiko Balio Sruogos, istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės ir kultūros 

veikėjos Dalios Sruogaitės biografijos faktais, kultūrine ir kūrybine veikla. Skatinamas 

domėjimasis literatūra ir skaitymu, turtinamos literatūros istorijos žinios; taip papildoma 

mokyklos programa. Muziejaus lankytojai  kviečiami susipažinti su ekspozicija,  įdomiausiais 

muziejaus eksponatais – meno kūriniais, rankraščiais, fotografijomis, memorialiniais daiktais. 

Užsiėmimų metu dalyviai atlieka įvairias praktines užduotis, kurių metu ugdomas kūrybiškumas, 

loginis mąstymas, kolektyvinis darbas. Edukacinės ekskursijos ir užsiėmimai yra parengti, 

remiantis bendrosiomis  ugdymo programomis. 

Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus, antradieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 17 val.  

Užsiėmimų trukmė 45–90 min.  

Ugdymo sritys  Literatūros bei kalbos  

Integruojamosios programos  

Meninio ugdymo  

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta  Su dėmesio sutrikimais 

 

mailto:sruoga@hotmail.com
mailto:sruoga@hotmail.com
http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/


Juozo Grušo memorialinis muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys ) 

Kalniečių g. 93, Kaunas 

Tel. (8 37) 330860, (8 604) 85936 

El.paštas nijole.majeriene@maironiomuziejus.lt  
www.maironiomuziejus.lt 

Apie edukacines 

programas 

J. Grušo memorialinio muziejus kviečia susipažinti su ekspozicija, reikšmingiausiais rašytojo 

gyvenimo ir kūrybos faktais,  įdomiausiais eksponatais – meno kūriniais, rankraščiais, 

fotografijomis, memorialiniais daiktais. Užsiėmimų metu dalyviai ne tik tyrinėja, bet ir mokosi 

atlikti praktines užduotis: dalyvauti pokalbiuose, diskusijose, išskirti objektą, reikšti ir pagrįsti 

nuomonę, apibendrinti, vaidinti, interpretuoti. Ypatingą dėmesį skiriame žinių taikymo ir 

mokinių mąstymo – kritinio, kūrybinio, analitinio, refleksyviojo – gebėjimų ugdymui. 

Edukacinių programų užduotys lavina kūrybiškumą, ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas. Originalios etninės kultūros tematika paruoštos programos kviečia geriau pažinti 

kalendorines šventes, lietuvių papročius, tikėjimo simbolius ir tradicijas, tautosaką, ugdo pagarbą 

valstybės simboliams ir praeities paminklams. 

Edukacinės ekskursijos ir užsiėmimai atliepia bendrąsias  ugdymo programas. 

Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus, antradieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 17 val.  

Užsiėmimų trukmė 45–90 min.  

Ugdymo sritys  Literatūros bei kalbos  

Etninės kultūros  

Integruojamosios programos  

Meninio ugdymo  

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Akliesiems ir silpnaregiams, vaikams su autizmo sindromu 

 

http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/


Juozo Tumo – Vaižganto memorialinis butas - muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys) 

Aleksoto g. 10 - 4, Kaunas  

Tel. (8 689) 43338 

El.paštas alfas.pakenas@maironiomuziejus.lt ; vaizgante@gmail.com 

www.maironiomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejaus erdvė ir ekspozicija puikiai tinka ir leidžia įdomiai pristatyti mokykloje dėstomos 

lietuvių literatūros temą apie žmonių mylimą kunigą, žymų rašytoją, publicistą, visuomenės 

veikėją, pirmojo „popierinio“ muziejaus Kaune įkūrėją Juozą Tumą – Vaižgantą. Vaižgantas yra 

šviesioji lietuvių tautinio atgimimo legenda, ryškiausias XX a. pradžios rašytojas, publicistas, 

savo kūryboje kėlęs ir gvildenęs besąlygiškos meilės, atsidavimo Lietuvai, jos žmonėms idėjas. 

Niekas kitas iš tos kartos taip plačiai neparodė bundančios Lietuvos gyvenimo, epochą 

jaudinančias tautines, kultūrines problemas, spalvingai išryškinęs tikrąjį lietuvio būdą, pririnkęs 

gausybę „deimančiukų“ ir sudėjęs į savo kūrinius. Tuo metu tautos atbudimas ir prisikėlimas ėjo 

ne tik su Maironio, Kudirkos, bet ir jų jaunesniojo amžininko Juozo Tumo- Vaižganto žodžiais 

lūpose ir širdyse. Viso to dabar mūsų visuomenėje labai stokojama, ypač tarp jaunų žmonių. 

Muziejuje nuolat vyksta edukacinė veikla skirta mokiniams ir suaugusiems lankytojams. 

Muziejus atviras visiems visuomenės sluoksniams. Muziejaus edukacinės programos orientuotos 

mokiniams ir jaunuoliams, bet yra programa ir  suaugusiems.Edukatorius turi įdirbį su 

mokytojais, kurių pageidavimu parengiami edukaciniai užsiėmimai. 

Netradiciškai ir integruotai pateikta medžiaga padeda sukurti patrauklią mokymosi aplinką.  

Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus, antradieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 17 val.  

Užsiėmimų trukmė 45 min.  

Ugdymo sritys  Literatūros bei kalbos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai 

Skirta 5-12kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais, elgesio ir emocijų, skaitymo, rašymo sutrikimus turintiems 

http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/


Salomėjos Nėries memorialinis muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys)  

S. Nėries g. 7, Kaunas 

Tel. (8 37) 373606 

El.paštas ina.aleksaitiene@maironiomuziejus.lt 

www.maironiomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Palemone įsikūrusiame muziejuje įrengta erdvi salė, kurioje įrengta literatūrinė ekspozicija 

atskleidžia S. Nėries biografijos ir kūrybos kelią. Per jį pažįstama ne tik rašytojos asmenybė, bet 

ir visos tautos istorijos vingiai, kontraversiškai vertinami iki šių dienų. Ekspozicijos lankytojai ir 

edukacinių programų dalyviai mokosi kritiškai vertinti ir analizuoti informaciją, kūrybiškai ją 

interpretuoti. Muziejuje atkurti keturi memorialiniai kambariai, kuriuose lankytojai ne tik pažįsta 

menininkų šeimos gyvenimo būdą, bet ir tarpukario interjerų specifiką. Muziejus atviras įvairaus 

amžiaus lankytojams, nes kviečia pažinti skirtingus rašytojos kūrybos sluoksnius. Skatina 

domėjimąsi literatūra ir skaitymu, turtina literatūros istorijos žinias, papildo mokyklos 

programos informaciją. Edukacinių programų dalyviai, atlikdami praktines užduotis, tyrinėdami 

ekspoziciją, visapusiškai pažįsta rašytojos asmenybę ir smagiai praleidžia laiką.  

Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų trukmė 45–60 min. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Socialinė 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais 

 

mailto:ina.aleksaitiene@maironiomuziejus.lt
mailto:ina.aleksaitiene@maironiomuziejus.lt
http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/


Vaikų literatūros muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys) 

K. Donelaičio  g. 13,  Kaunas 

Tel. (8 37) 206488 

El.paštas daiva.sarkanauskaite@maironiomuziejus.lt 

www.maironiomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Pasakų name suaugėliai sugrįžta į vaikystę, o vaikai  patenka pasakon  be burtų lazdelės. Čia 

galima pakeliauti po spalvingąją Ydų šalį, kosminiu laivu skrieti link žaislų planetos 

Tandadrikos. 

Vaikų literatūros muziejus – šeimai palanki vieta, kviečianti susiburti gimines ar draugus 

asmeninės šventės proga, siūlanti ne tik linksmintis, fotografuotis persirengus pasakų veikėjų 

kostiumais, bet ir išmėginti savo aktorinius gebėjimus, patiems kurti pasaką, sužinoti apie 

reikšmingiausių knygų vaikams kūrėjus. 

Edukacinė muziejaus veikla – puiki pagalba mokytojui, žaismingos ir kūrybingos pamokos 

pavyzdys.  

Pasakų namas veikia visus metus, antradieniais–šeštadieniais nuo 9 iki 17 val.  

Užsiėmimų trukmė 45–90 min. 

Ugdymo sritys  Kalbos  

Meninio ugdymo  

Technologijų 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, konkursai, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, turintiems dėmesio sutrikimą 

 

 

mailto:daiva.sarkanauskaite@maironiomuziejus.lt
mailto:daiva.sarkanauskaite@maironiomuziejus.lt
http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/


Vytauto Didžiojo karo muziejus 

K. Donelaičio g. 64, LT-44248, Kaunas 

Tel. (8 37) 32 09 39 

El. paštas vdkaromuziejus@kam.lt, Erika.Kisieliute@kam.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Vytauto Didžiojo karo muziejus, vienas seniausių muziejų Lietuvoje, pristato Lietuvos kovų ir 

kariuomenės istoriją bei siūlo dalyvauti edukacinėse programose, kuriose Jūs galite: 

• Išbandyti senovės ir šių dienų Lietuvos karių ginklus, šarvus ir aprangą! 

• Išnarplioti karines mįsles! 

• Įgyti vertingų žinių per unikalią asmeninę patirtį! 

Jūsų laukia šios valandos trukmės programos, skirtos įvairių klasių moksleiviams: Jaunasis 

karvedys, Kaip senovėje kariauta, Neįveikiama pilis, Karo žirgas, Karinė paslaptis, „Lituanicos“ 

skrydis per amžius atminty, Per kovas – į laisvę, Paveikslų daktarai, Karinė operacija: „Žinių 

bomba“, Karo maršo garsai, Kova su carizmu. 1831 m. sukilimas, Sudužusi viltis. 1863 – 1864 

m. sukilimas, Partizanų ginklai, Šaltasis karas, Lietuva NATO gretose. Afganistanas, 

Išgyvenimo pradžiamokslis. 

Ugdymo sritys 

 

Meninio ugdymo  

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, ekskursijos 

Skirta  Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

 

 

 

 

mailto:vdkaromuziejus@kam.lt
mailto:vdkaromuziejus@kam.lt
mailto:Erika.Kisieliute@kam.lt
mailto:Erika.Kisieliute@kam.lt


Lietuvos aviacijos muziejus 

Veiverių g. 132, Kaunas 

Tel. (8 37) 295 547 

El. paštas aviacijos.muziejus@gmail.com 

www.lam.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Įsikūręs mūsų aviacijos lopšyje – legendiniame Kauno aerodrome Lietuvos aviacijos muziejus 

yra puiki vieta susipažinti su aviatoriais, kūrusiais ir garsinusiais Lietuvą, o mūsų edukaciniai 

užsiėmimai siekia priminti garsiųjų aviatorių priesaikas Lietuvai, ugdyti moksleivių 

patriotiškumą ir pilietiškumą, supažindina su naujomis technologijomis ir jų atsiradimo istorija, 

siekia praktiniais pavyzdžiais įtvirtinti mokyklose įgytas žinias, kviečia užsiimti netradiciniu 

fiziniu aktyvumu bei mokytis tarpusavio komunikavimo pramogaujant. Edukaciniuose 

užsiėmimuose naudojamos priemonės ir technologijos yra patrauklios moksleiviams, o 

interaktyvūs medžiagos pateikimo būdai skatina būti aktyviais dalyviais. Trukmė – nuo 45 min. 

jauniausiems iki 1 val. ir 30 min. vyresniems, o interaktyvūs užsiėmimai, priklausomai nuo 

dalyvių skaičiaus ir aktyvumo, gali trukti ir iki 2 val. Optimalus atskiro užsiėmimo dalyvių 

amžius yra nurodytas jų aprašuose, užsiėmimai dažnai savyje integruoja kelias ugdymo sritis.  

Ugdymo sritys Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Kūno kultūros  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, judumo negalią turintiems 

 

mailto:aviacijos.muziejus@gmail.com
mailto:aviacijos.muziejus@gmail.com
http://www.lam.lt/
http://www.lam.lt/


Lietuvos sporto muziejus 

Muziejaus g. 7, Kaunas 

Tel. (8-37) 22 06 91, 8 674 09316 

El.paštas sportomuziejus@yahoo.com 
www.lietuvossportomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Lietuvos sporto muziejuje galima susipažinti su Lietuvos sporto istorija, kūno kultūros ir sporto 

pradininkais, atskirų sporto šakų raida, įžymių Lietuvos sportininkų – olimpiečių, pasaulio ir 

Europos čempionų bei rekordininkų prizais, asmeniniais daiktais. Muziejus turi unikalios video 

medžiagos apie renginius, vykusius tarpukariu, sovietmečiu, atgimimo laikotarpiu ir jau atgavus 

Nepriklausomybę. Muziejaus kiemelyje, vaikai gali puikiai praleisti laiką žaisdami trikrepšį 

(naujovišką krepšinį) ir taip ugdyti savo fizines savybes. Muziejuje veikia unikali Jadvygos ir 

Jono Ramanauskų Lietuvos cirko istorijos ekspozicija, bokso legendos Algirdo Šociko bokso 

ekspozicija.  

Muziejus turi specialią edukacinę salę, skirtą įvairiems užsiėmimams sporto, cirko, kūno 

kultūros, olimpinio judėjimo temomis. Užsiėmimų trukmė 45-60 min.  

Ugdymo sritys Kūno kultūros  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, judumo negalią turintiems 

 
 

 

 

http://www.lietuvossportomuziejus.lt/
http://www.lietuvossportomuziejus.lt/


 

Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius 

L. Zamenhofo g. 12, Kaunas 

Tel. (8 37) 422295, (8 630) 01232 

El.paštas  r.suopiene@kaunomuziejus.lt 

www.kaunomuziejus.lt 

Apie edukacines 

programas   

Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus edukacinių užsiėmimų 

turinį sudaro lietuvių instrumentinis folkloras, dainuojamoji tautosaka ir papročiai, jų pagrindu 

sukurtos profesionalios kūrinių aranžuotes, apipintos to laiko kultūriniu kontekstu. Įvairaus 

amžiaus mokiniams pritaikomos etnokultūrinės žinios, ugdomas jų kūrybiškumas, kritinio 

mąstymo įgūdžiai, individualūs gebėjimai. Šio muziejaus skyriuose edukacinės programos savo 

turiniu, tikslais ir uždaviniais siejasi su lietuvių k., istorijos, muzikos, technologijų bendrojo 

ugdymo programomis ir gali būti sėkmingai į jas integruotos. Naudojamos specialiai sukurtos 

interaktyvios priemonės: informacinių terminalų turinys, garso grotuvai, galimybė patiems 

išbandyti muzikos instrumentus. Pradinių ir vidurinių klasių mokiniai įdomiai leisdami laiką 

kūrybinėse dirbtuvėse išbando tradicinius užsiėmimus (žvakių liejimą, šiaudinių žaisliukų 

gamybą).  

Edukacinių užsiėmimų trukmė 45–60 min.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Kalbos  

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos  Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

mailto:r.suopiene@kaunomuziejus.lt
mailto:r.suopiene@kaunomuziejus.lt
http://www.kaunomuziejus.lt/
http://www.kaunomuziejus.lt/


Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais 

Kauno IX forto muziejus 

Žemaičių pl. 73, Kaunas 

Tel.( 8 37) 377750 

El.paštas edukacija@9fortomuziejus.lt 

http://www.9fortomuziejus.lt/ 

 

Apie edukacines 

programas   

Edukacinė veikla Kauno IX forto muziejuje orientuota į įvairiapusį ir integruotą istorijos 

pažinimą. Muziejuje edukacijos dalyviai supažindinami su Kauno tvirtovės IX forto istorija, 

gynybinio įtvirtinimo funkcijomis bei nacių ir sovietų okupacijų Lietuvoje laikotarpiais. 

Edukaciniai užsiėmimai karo istorijos, tarpukario kalėjimo ir Holokausto temomis praturtina 

jaunimo istorijos ir geografijos žinias, lavina analitinį mąstymą, orientavimosi gebėjimus, ugdo 

toleranciją, kūrybiškumą ir kitas kompetencijas. Teminiai edukaciniai užsiėmimai skirti 

įvairaus amžiaus moksleiviams: nuo žaismingų pažintinių užsiėmimų apie Kauno fortus 

mažiesiems iki integruotos edukacinės programos apie Holokaustą vyresniųjų klasių (9-12 kl.) 

moksleiviams.  

Edukacinių užsiėmimų trukmė 45-60 min.  

Ugdymo sritys Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Integruojamosios programos  

Edukacinės 

paslaugos  

Edukaciniai užsiėmimai 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais 

mailto:edukacija@9fortomuziejus.lt
mailto:edukacija@9fortomuziejus.lt


 

Birštono muziejus 

Vytauto g. 9, Birštonas 

Tel. 8 319 65 605, mob.8 607 99479 

El. paštas muziejus@birstonas.lt 

www.birstonomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

 

 

Birštono muziejuje vykdomos edukacinės programos istorijos, etnografijos, meno, kalendorinių 

švenčių temomis. Birštono muziejuje vedamos edukaciniai užsiėmimai padeda ugdyti 

kūrybiškumą, pilietiškumą, darbą komandoje.  

Edukacinius užsiėmimus galima užsisakyti antradieniais – šeštadieniais. 

Edukacinių užsiėmimų trukmė nuo 45 min iki 60 min. 

Ugdymo sritys  

 

Meninio ugdymo  

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos  Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta  Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, judumo negalią turintiems , su dėmesio sutrikimais 

 

 

 

 

 

mailto:muziejus@birstonas.lt
mailto:muziejus@birstonas.lt


 

Birštono sakralinis muziejus 

Birutės g. 10 LT-59217 Birštonas 

Tel. 8 319 65699 

El. paštas  muziejus@sakralinis.lt 

www.sakralinis.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Birštono sakralinis muziejus supažindina visuomenę su palaimintojo T.Matulionio ir kardinolo 

V. Sladkevičiaus, vysk. J. Staugaičio asmenybėmis, su bažnyčios Lietuvoje istorija bei 

sakraliniu menu. Muziejaus ekspozicija yra turtinga, užsiėmimuose pateikiamos įdomios 

istorijos iš kankinio palaimintojo T. Matulionio ir kitų asmenybių, šv. Kazimiero, šv. 

Hildegardos gyvenimo. Praktinių užsiėmimų metu analizuojame meno kūrinius, siekiama per 

jausmus, pojūčius sujaudinti mokinius vertybių, istorijos temomis bei iškilių asmenybių 

pavyzdžiu.  Tinka įvairaus amžiaus mokiniams ir jų mokytojams. Populiariausios programos: 

„Palaimintojo rožinis iš duonos“, „Šv. Kazimieras - Lietuvos jaunimo globėjas“, „Kaip gimsta 

vaško žvakė?“, „Medumi kvepiančios Kalėdos“, „Kvepiantis Birštono banginukas“, „Knyga, 

teikianti dvasiai stiprybę“, „Kryždirbystė Lietuvoje“, „Ką mena velykinio margučio raštas?“ 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Technologijų 

Kūno kultūros  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl., mokytojams 

mailto:muziejus@sakralinis.lt
mailto:muziejus@sakralinis.lt
http://www.sakralinis.lt/
http://www.sakralinis.lt/


Pritaikyta Judumo negalią turintiems, su dėmesio sutrikimais 

Jonavos krašto muziejus 

Basanavičiausg. 3, Jonava 

Tel.: (8 349) 53388, ( 8 349) 51446 

El.paštas jonavosmuziejus@gmail.com 

www.jonavosmuziejus.lt/ 

 

Apie edukacines 

programas   

Jonavos krašto muziejuje didžiausias dėmesys skiriamas dorinio, meninio, gamtamokslinio, 

socialinio ugdymo edukacinėms programoms. Ypatingas dėmesys muziejuje teikiamas žmogaus 

gyvenimo ciklo papročių analizei,  tradicinių amatų gaivinimui ir  populiarinimui rajone,  

kalendorinių švenčių pristatymui, istorinių temų, ypač žydų gyvensenos ypatumų išryškinimui. 

Kuriant edukacines programas remiamasi etnografinių ekspedicijų metu surinkta medžiaga, kuri 

leidžia gyvai bei jautriai pristatyti norimas temas.  

Edukacinių užsiėmimų trukmė 1-2 val.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Technologijų 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

 

mailto:jonavosmuziejus@gmail.com
mailto:jonavosmuziejus@gmail.com
http://jonavosmuziejus.lt/
http://jonavosmuziejus.lt/


 
Kėdainių krašto muziejus 

Didžioji g. 19, Kėdainiai 

Tel. (8 347) 61274, mob. 8 650 45597, 

El.paštas reginaliepa@gmail.com 

www.kedainiumuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Muziejuje vykdomos edukacinės programos yra skirtos įvairaus amžiaus vaikams bei 

suaugusiems. Jų metu dalyviai susipažįsta su gausiais muziejaus eksponatais, unikalia Kėdainių 

senamiesčio architektūra, įvairių tautinių ir religinių bendruomenių paveldu. Yra paruošta daug 

įvairaus tipo užduočių, kurias lankytojai gali atlikti grupėmis ar individualiai. Jie turi galimybę 

apsirengti renesansiniais rūbais, pasipuošti XIX a. dvaro aksesuarais ir nusifotografuoti,  skaityti 

to laikotarpio literatūros ištraukas, susipažinti su žydų štetlo gyvenimu, prisiliesti prie senųjų 

archeologinių radinių.  Amatų centre mokiniai gali austi staklėmis, įvairiais būdais rišti juostas, 

pinti iš vytelių, drožti  iš medžio bei lipdyti iš molio.  

Edukacinių užsiėmimų  trukmė  nuo 45 min. iki 2 val. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Technologijų 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

mailto:reginaliepa@gmail.com
mailto:reginaliepa@gmail.com
http://www.kedainiumuziejus.lt/
http://www.kedainiumuziejus.lt/


 

 

 

 

 

 



Klaipėdos apskritis 
 

Lietuvos jūrų muziejus 

Smiltynės g. 3, Klaipėda 

Tel. 

El.paštas edukacija@muziejus.lt 

www.muziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

??????????????? 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  ir t.t.t 

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Integruojamosios programos 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

 

 

 

 

 

http://www.muziejus.lt/
http://www.muziejus.lt/


 

 

 

Laikrodžių muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys)  

Liepų g. 12, Klaipėda 

Tel. (8 46) 410 417 

El. paštas laikrodziu.muziejus@muziejus.ldm.lt 

www.ldm.lt/lm 

 

Apie edukacines 

programas   

Laikrodžių muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys) vykdo plačią edukacinę veiklą apie 

gamtamokslinius ir kultūrinius procesus. Edukaciniai užsiėmimai  yra paremti švietimo 

ugdymo programomis. Jų metu teorinė medžiaga derinama su praktine veikla. Laikrodžių 

muziejus rengdamas naujas edukacines programas įvertina švietimo įstaigų poreikius, išsakytus 

pageidavimus. Tai išskirtiniai užsiėmimai leidžiantys suprasti laiko tėkmę ir atskleisti sampratą 

apie laiką. Laikrodžių muziejus siekia įtvirtinti pamokų metu įgytas moksleivių žinias ir 

praplėsti pasaulėžiūrą. Visi užsiėmimai pritaikyti įvairaus amžiaus grupėms atsižvelgiant į 

mokymo programą.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Matematikos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams 

 

http://www.ldm.lt/lm
http://www.ldm.lt/lm


 

 

 

Gargždų krašto muziejus 

Sodo g. 5, LT-96136 

Mob. 8 682 33240 

El.paštas  edukatore.grgmuziejus@gmail.com 

www.gargzdumuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Gargždų krašto muziejuje ir jo filialuose vykdomų edukacinių užsiėmimų metu patraukliais ir 

netradiciniais būdais supažindinama su istorijos įvykiais, jų reikšme Gargždų kraštui, rajonui, 

Lietuvai ir Pasauliui, taip pat užsiėmimų dalyviai yra supažindinami su papročiais, tradicijomis, 

praeities žmonių buitimi, garsiomis ir iškiliomis Klaipėdos rajono asmenybėmis. 

 Edukaciniai užsiėmimai rengiami, atsižvelgiant į ekspozicijų, parodų tematiką, moksleivių, 

pedagogų ir lankytojų interesus, pageidavimus. Užsiėmimai vyksta ekspozicijų ir parodų salėse, 

naudojant vaizdinę medžiagą, muziejinius eksponatus, archeologinius radinius, žemėlapius, 

dokumentus ir kitas edukacijai reikalingas priemones. Atskiru susitarimu edukacinius 

užsiėmimus muziejaus darbuotojai veda mokymo įstaigose, kolektyvuose ir pan. 

Vykdomi edukaciniai užsiėmimai ugdo dalyvių kūrybiškumą, lavina pastabumo, kalbos, 

analizės, vertinimo, kolektyvinio darbo įgūdžius ir gebėjimus. 

Užsiėmimų trukmė 45 min. 

Ugdymo sritys Kalbos  

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams , 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

mailto:edukatore.grgmuziejus@gmail.com
mailto:edukatore.grgmuziejus@gmail.com
http://www.gargzdumuziejus.lt/
http://www.gargzdumuziejus.lt/


Kretingos muziejus 

Vilniaus g. 43, LT-97104 Kretinga 

Tel. (8 445) 77612 

El. paštas  j.paulauskiene@kretingosmuziejus.lt 

www.kretingosmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Muziejaus edukacinė veikla vykdoma trimis kryptimis. 

Pirma. Edukacinė programa/abonementas „Tavo gimtasis kraštas“. Programą sudaro 5 temos: 

archeologijos, istorijos, etnokultūros, pilietiškumo ugdymo ir gamtos pažinimo, iš viso 29 

teoriniai-praktiniai užsiėmimai. Priklausomai nuo edukacinės programos temos užsiėmimai 

vedami skirtingose erdvėse: trijuose paminkliniuose pastatuose (dvaro rūmuose su Žiemos sodu, 

ūkvedžio name, tradicinių amatų centre), dvaro parke arba Kretingos mieste. 

Antra kryptis - gamtos pažinimas. Užsiėmimai vyksta puikioje mokymo bazėje – Žiemos sode ir 

dvaro parke. Prie muziejaus įkurtas „Kretingos dvaro parko bičiulių klubas“, kurį lanko 3-4 ir 8 

kl. moksleiviai. Programos turinys – gamtos pažinimo, ekologijos ir gamtotyros įgūdžių ugdymas.  

Trečia kryptis - senųjų amatų pradžiamokslis. Tradicinių amatų centre krašto amatininkai moko 

dalyvius lipdyti molį, atspausti ant popieriaus medžio raižinį, ruošti vaistažolių arbatas ir gilių 

kavą, gaminti saldainius, duonkepėje išsikepti duoną, vyksta pynimo, audimo pamokėlės. 

Populiariausios programos „Kretingos dvaro saldaininė“ ir „Kretingos dvaro kepiniai“. 

Muziejuje organizuojama ir 10 dienų vaikų vasaros stovykla „Vasaros artelė malūne“. 

Ugdymo sritys Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

mailto:j.paulauskiene@kretingosmuziejus.lt
mailto:j.paulauskiene@kretingosmuziejus.lt
http://www.kretingosmuziejus.lt/
http://www.kretingosmuziejus.lt/


BĮ Neringos muziejai . Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus. Kuršių nerijos istorijos muziejus. Nidos 

žvejo etnografinė sodyba 

Skruzdynės g. 17, LT-93123 Neringa 

Tel.( 8 469) 52 260, mob. 8 670 85388 

El. paštas: info@neringosmuziejai.lt, edukacija@neringosmuziejai.lt 

www.neringosmuziejai.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Edukacinių veiklų kryptis – per žaidimą, kūrybines užduotis perteikti bei sukelti smalsumą 

pačiam pažinti daugiasluoksnę, multikultūrinę Kuršių nerijos ir jos gyventojų istoriją, atkreipiant 

dėmesį į dramatišką gamtos–žmogaus santykį, iki šiol kuriantį šį kultūrinį kraštovaizdį. Veiklų 

metu siekiama ne tik suteikti žinių, bet ir lavinti vaizduotę, ugdyti bendravimo įgūdžius. 

Edukacinės veiklos apima gyvą ir iliustratyvų žinių perteikimą, pritaikant įvairias kūrybines 

užduotis, tokias kaip: tinklų pynimą; medinių vėtrungių dažymą; po pasivaikščiojimo 

etnografinėse kapinėse ar Nidos pakrante, krikštų ar lėkių (žirgelių) maketų-karpinių kūrimą; 

iliustracijų iš smėlio, samanų ir kt. kūrimą, vaizduojant tai, ką Kuršių nerijoje prieš šimtmetį 

veikė vaikai; šaradas, komandose vaidinant įvairius vietos reiškinius, objektus, asmenybes; 

keliaujant per visus tris muziejus, žinias įtvirtinant klausimų-mįslių ir atspėtų objektų paieškomis 

muziejų erdvėse. Visų edukacijų turinys pritaikomas įvairaus amžiaus vaikams bei suaugusiems 

pagal konkrečius poreikius. Užsiėmimų trukmė 45-90 min.  

Ugdymo sritys  Socialinės edukacinės  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, parodos, ekskursijos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

mailto:info@neringosmuziejai.lt
mailto:info@neringosmuziejai.lt
http://www.neringosmuziejai.lt/
http://www.neringosmuziejai.lt/


Palangos gintaro muziejus (Lietuvos dailės muziejaus padalinys) 

Vytauto g. 17, 00101 Palanga 

Tel. (8 460) 30326, mob. 8 687 68140 

El.paštas  migle.jonaitiene@gmail.com, gintaro.muziejus@ldm.lt 

www.pgm.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Palangos gintaro muziejus vykdo plačią edukacinę veiklą – vyksta gamtamokslinės, meninės-

kūrybinės, kultūros istorijos krypčių užsiėmimai.  

Pagrindinis edukacinių užsiėmimų uždavinys – supažindinti mokinius su gintaro gamtinėmis 

savybėmis, išaiškinti jo susidarymo aplinkybes, atskleisti jo gydomąjį poveikį, išmokyti pajusti 

gintaro grožį. Tai įgyvendinama  per kūrybines pamokėles kuriant atvirukus-mozaikas, liejant 

akvareles, piešiant inkliuzus. Muziejus siūlo ir interaktyvius užsiėmimus, kurių metu senųjų 

gintaro amuletų ženklai pateikiami per šiuolaikines informacines technologijas. Moksleiviai 

pagilina istorijos ir etnografijos žinias, sužino apie per gintarą užsimezgusius kultūrinius ryšius. 

Ne mažiau svarbi yra muziejaus aplinka – Tiškevičių rūmai, jų istorija ir architektūra bei jau 

daugiau nei šimtmetį puoselėjamas Palangos Birutės parkas. 

Užsiėmimų temos ir trukmė pritaikomi įvairaus amžiaus mokiniams nuo 1 iki 12 klasės, 

aptariant jų galimybes bei poreikius iš anksto. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 9-12 kl. 

Pritaikyta Kurtiesiems, silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

 

 

mailto:migle.jonaitiene@gmail.com
mailto:migle.jonaitiene@gmail.com
http://www.pgm.lt/
http://www.pgm.lt/


Skuodo muziejus 

Šaulių g. 3, Skuodas 

Tel. (4 440) 73638, mob. 8 693 92323 

El.paštas joanasleiniene@gmail.com 

www.skuodomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejuje vykdomos edukacinės programos istorijos ( Apuolė – kuršių žemės centras, Kuršių 

istorija ir kultūra – kelias į istorinės atminties išsaugojimą, Skuodas Nepriklausomybės 

laikotarpiu), archeologijos, etnografijos, kalendorinių švenčių temomis. Užsiėmimai skirti visų 

moksleivių amžiaus grupėms. Muziejaus ekspozicijos ir eksponatai iš muziejaus rinkinių, 

edukacinė klasė,  padeda mokiniams atsakyti į daugelį  jiems rūpimų  klausimų įvairiose 

pamokose. Edukacijos dalyviai kviečiami tyrinėti ekspozicijas, atlikti įvairias praktines užduotis. 

Edukacinių užsiėmimų metu skatinama domėtis Skuodo krašto istorija, patrauklia forma 

supažindinama su etnokultūriniu palikimu, ugdomas aktyvumas, kūrybiškumas, atskleidžiamos  

praeities ir šiuolaikinio pasaulio sąsajos. Muziejus atviras visiems, dalį programų galime 

pritaikyti ir specialių poreikių turintiems vaikams.  

Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus, pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 iki 17 val. , 

penktadieniais nuo 9 iki 15.45 val. 

Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų trukmė  45-60 min. 

Ugdymo sritys  Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais 

 

 

 

http://www.skuodomuziejus.lt/
http://www.skuodomuziejus.lt/


Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus 

Salantų g. 2, Mosėdžio mstl., Skuodo r. 

Tel. (8 440) 51125     

El.paštas   edukologe@akmenumuziejus.lt 

www.akmenumuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejuje vykdomos edukacinės programos ( geografijos, pasaulio pažinimo, sveikos 

gyvensenos, gamtosauginės,  biologijos, geologijos) temomis. Edukacinė teminė pažintinė 

pamoka/paskaita vedama: vidaus kamerinėje ekspozicijoje, vidaus ir lauko ekspozicijose. 

Programos metu vaizdingai rodoma   ledyno veikla, besikeičiantis Žemės veidas, pagrindiniai 

geologiniai procesai, kaip susidarė uolienos, nuosėdinės uolienos, suakmenėję gyvūnai ir 

augalai, naudingosios iškasenos ir jų panaudojimas. Muziejaus ekspozicijos pristato unikalių 

lauko riedulių, Žmogaus organizme susidariusių akmenėlių, pusbrangių akmenėlių – 

mineralų, paleontologinių radinių.  Gausi eksponatų įvairovė išryškina Lietuvos gamtinį 

unikalumą, atskleidžia pažintinę vertę, nes uolienos, tai Žemės istorijos liudininkės. 

Edukacinės programos skirtos giliau suvokti mus supančią aplinką, jo reikšmę ir formuoti 

atsakingą požiūrį naudojant Žemės turtus.  

Ugdymo sritys  Gamtamokslinė 

Socialinė 

Edukacinės 

paslaugos  

Edukaciniai užsiėmimai, renginiai 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Judumo negalią turintiems 

 

 

 

mailto:edukologe@akmenumuziejus.lt
mailto:edukologe@akmenumuziejus.lt
http://www.akmenumuziejus.lt/
http://www.akmenumuziejus.lt/


Šilutės Hugo Šojaus muziejus 

Lietuvininkų g. 4, Šilutė 

Tel. (8 441) 62207, mob.8 657 51909 

El.paštas ekskursijos@silutesmuziejus.lt 

www.silutesmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Mažosios Lietuvos puošmena, šiaurinės Rytų Prūsijos dalies dvarų atspindys, Šilutės Hugo 

Šojaus dvaras ir jame įsikūręs muziejus  kviečia aplankyti muziejuje rengiamus edukacinius 

užsiėmimus, temines paskaitas, ekskursijas.  

Muziejaus ekspozicijos ir eksponatai iš muziejaus rinkinių suteikia galimybę geriau pažinti šį 

kraštą. Užsiėmimai Lietuvos ir krašto istorijos, kalendorinių švenčių temomis, archeologijos, 

etnografijos, kalbos, etiketo temomis, padės mokiniams labiau susipažinti su šiuo kraštu. 

Muziejaus edukacinės programos yra istorinio pobūdžio, pritaikytos ne tik moksleiviams, bet ir 

jų tėveliams, mokytojams ir visiems, kurie nori pažinti įdomųjį lietuvininkų kraštą. 

Užsiėmimai vyksta ištisus metus, antradieniais–ketvirtadieniais nuo 9 iki 17 val. ir 

penktadieniais nuo 9 iki 16 val. 

 Užsiėmimų trukmė 45–90 min.  

Ugdymo sritys  Kalbos  

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, paskaitos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams,1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

http://www.silutesmuziejus.lt/
http://www.silutesmuziejus.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės apskritis 
 



Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus 

Bažnyčios g. 23, Marijampolė 

Tel. (8 343) 91362 

El.paštas  grinmuziejus@gmail.com 

www.griniausmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejuje organizuojami įvairūs  bei 

nestokojantys praktines veiklos edukaciniai užsiėmimai „Lankykime muziejų kitaip“ , „Surask 

eksponatus“ ,  „Kas yra muziejus ?“ , kurių tikslas – populiarinti dr. K. Griniaus – varpininko, 

gydytojo, politiko - veiklą 

Edukaciniame užsiėmime „Moksleivių profesinis veiklinimas prezidento K.Griniaus 

memorialiniame muziejuje“  supažindinama su muziejaus darbuotojų veikla.   

Abejingų nepalieka edukacinė ekskursija- „Pasivaikščiojimas po senąją Marijampolę“.  

Ugdymo sritys Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, edukacinės ekskursijos po miestą 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grinmuziejus@gmail.com
mailto:grinmuziejus@gmail.com
http://www.griniausmuziejus.lt/
http://www.griniausmuziejus.lt/


Marijampolės kraštotyros muziejus 

Vytauto g. 29, Marijampolė  

Tel. (8 343) 54575 

El. paštas markrmuziejus@gmail.com 

www.marijampolesmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Muziejuje vykdomi edukaciniai užsiėmimai skirti giliau pažinti Lietuvos ir Suvalkijos (Sūduvos) 

krašto kultūrinį paveldą.  

Užsiėmimų metu, tyrinėdami eksponatus ekspozicijoje, analizuojame temą, gilinamės į  reiškinį 

ar procesą, ieškome tradicijų aktualumo. Didžioji užsiėmimo dalis skirta praktiniam-kūrybiniam 

žinių pritaikymui bei saviraiškai, kai pagal pasirinktą temą lipdome puodynėles, audžiame, 

vejame ar piname juosteles, liejame žvakes, marginame ir dažome margučius, gaminame 

popierių.  

Populiarūs ir kalendorinių švenčių tradicijoms skirti edukaciniai užsiėmimai, įtraukiantys 

dalyvius į dinamišką pažinimo procesą. Edukaciniai užsiėmimai pažintinio-praktinio pobūdžio, 

parengti integruojant skirtingų dalykų metodus ir žinias.   

Edukaciniai užsiėmimai vyksta antradieniais-penktadieniais nuo 9.30 iki 16.30 val. Užsiėmimų 

trukmė – 90 min.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Socialinė 

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. 

Pritaikyta Su dėmesio ir elgesio sutrikimais  

 

mailto:markrmuziejus@gmail.com
mailto:markrmuziejus@gmail.com
http://www.marijampolesmuziejus.lt/
http://www.marijampolesmuziejus.lt/


Zanavykų muziejus 

Beržų g. 3, Tubelių k., Lukšių sen., 71184 Šakių r.sav. 

Tel. 8 683 40 151 

El.paštas edukacija@zanavykumuziejus.lt 

www.zanavykumuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Zanavykų muziejuje nuolat rengiami ir įgyvendinami tradiciniai edukaciniai užsiėmimai 

orientuoti į zanavykišką kultūrą, buitį, amatus ir skirti įvairaus amžiaus ir socialinėms grupėms. 

Užsiėmimuose dalyviai aktyviai ugdo vaizduotę, kūrybinius gebėjimus, socialinius įgūdžius ir 

pažįsta Zanavykų krašto kultūrą ir istoriją. Edukaciniai užsiėmimai praktinio pobūdžio, 

kviečiame išbandyti naujas bei tradicines kultūrinės edukacijos kryptis muziejuje - polimerinio 

molio techniką, žvakių liejimą ir popieriaus gamybą.  

Muziejus pirmasis regione pristato netradicinę edukacinę krašto istorijos ir kultūros pažinimo 

programą. Polimerinio molio užsiėmimai vaikus ir jaunimą įtraukia, skatina kurti, improvizuoti. 

Užsiėmimo metu kuriamos tulpės (lelijos), paukščio - segės. Tulpės (lelijos) ornamentas 

zanavykiškoje tekstilėje ir baldų puošyboje buvo itin svarbus. Todėl ir edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyviai supažindinami su šio motyvo reikšme ir svarba zanavykams.     

Edukacinio užsiėmimo trukmė 1,5–3 val. 

Ugdymo sritys 

 

Meninio ugdymo  

Kalbos  

Socialinė 

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

http://www.zanavykumuziejus.lt/
http://www.zanavykumuziejus.lt/


Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus 

Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos se., Vilkaviškio raj. 

Tel.: (8 342) 46375, (8 342) 46268 

El.paštas elena.rupeikiene@gmail.com 

www.paezeriai.info 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejuje sukaupti turtingi fondai, dirbantys pedagoginį išsilavinimą turintys darbuotojai 

suteikia galimybę vesti daugiau ir įvairesnių edukacinių programų. Užsiėmimai padeda geriau 

pažinti Vilkaviškio krašto praeitį, pristatyti rajone gimusius žymius žmones. Užsiėmimai 

istorijos, archeologijos, etnografijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, numizmatikos 

temomis papildys pamokose gaunamą informaciją, padės mokiniams atsakyti į daugelį klausimų. 

Programų dalyviai atlieka įvairias praktines užduotis, tyrinėja ekspozicijas ir tiesiog gerai 

praleidžia laiką dvaro patalpose ir parke. Muziejaus edukacinės programos yra tiriamojo 

pobūdžio, įdomios ir netikėtos užsiėmimų užduotys lavina kūrybiškumą bei mąstymą, darbo 

pavieniui ir komandomis gebėjimą. Užsiėmimai vyksta dvaro parke, ledainėje ir edukacinėje 

klasėje visus metus, iš anksto suderinus temas ir laiką.  

Užsiėmimų trukmė 45–90 min.  

Ugdymo sritys  Kalbos  

Gamtamokslinė 

Matematikos  

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

mailto:elena.rupeikiene@gmail.com
mailto:elena.rupeikiene@gmail.com
http://www.paezeriai.info/
http://www.paezeriai.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio apskritis 
 



Biržų krašto muziejus „Sėla“ 

J. Radvilos g. 3, Biržai, 41175 

Tel. (8 655) 43845  

El. paštas. r.binkiene@birzumuziejus.lt     

www.birzumuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

„Sėlos“ muziejuje vykdomos edukacinės programos istorijos (karybos, lietuviškos spaudos 

draudimo, tarpukario bei Nepriklausomybės laikotarpių),  archeologijos, etnografijos, meno, 

tiksliųjų mokslų (matematikos, chemijos), kalendorinių švenčių temomis. Užsiėmimai skirti 

visoms moksleivių amžiaus grupėms. Muziejaus erdvė ir ekspozicijos puikiai tinka ir įdomiai 

leidžia pristatyti mokykloje dėstomų dalykų konkrečias temas. Edukatoriai turi įdirbį su 

mokytojais, kurių pageidavimu  parengiami edukaciniai užsiėmimai. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Matematikos  

Dorinio ugdymo  

Technologijų 

Paslaugos  Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Judumo negalią turintiems 

 

 

 

http://www.birzumuziejus.lt/
http://www.birzumuziejus.lt/


Panevėžio kraštotyros muziejus 

Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys 

Tel. (8 45) 596181 

El. paštas  informacija@paneveziomuziejus.lt  

www.paneveziomuziejus.lt 
Apie edukacines 

programas 

Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacinių programų tikslas – kūrybiškai, linksmai, įdomiai ir 

netradiciškai perteikti muziejaus sukauptas žinias apie krašto kultūrą, istoriją. Svarbiausias 

edukacinių programų akcentas – jų sąsaja su muziejaus ekspozicijomis, saugomais daiktais. 

Edukacinių programų pasiūla muziejuje itin plati: vykdomi įvairūs istoriniai, gamtamokslio 

švietimo, etnografiniai, archeologiniai užsiėmimai, paruoštos programos, skirtos susipažinti ir su 

muziejininko, restauratoriaus, archeologo, istoriko profesijomis, jų veikla, darbo vieta. Yra ir 

tokių programų, kurios apima globalias žinias, pavyzdžiui – popieriaus atsiradimo istorija ir 

gamyba. Toks edukacinių programų spektras skatina į muziejų ateiti vėl ir vėl, kaskart jį naujai 

atrasti, vis kitaip praleisti laisvalaikį ir pasisemti žinių. Edukacinės programos muziejuje tai 

puiki galimybė mokytojams organizuoti pamokas netradicinėje aplinkoje. 

Užsiėmimų trukmė 60-120 min. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Matematikos  

Kūno kultūros  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta  Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais,  judumo negalią turintiems 

http://www.paneveziomuziejus.lt/
http://www.paneveziomuziejus.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių apskritis 
 



Šiaulių „Aušros“ muziejus 

Vilniaus g. 74, Šiauliai 

Tel. (8 41) 52 43 94 

El. paštas edukacija@ausrosmuziejus.lt 

www.ausrosmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Šiaulių „Aušros“ muziejus yra vienas iš didžiausių ir aktyviausių  Lietuvos muziejų  -  

kaupiantis, saugantis ir populiarinantis istorijos, meno, technikos paveldą. Tai svarbi Šiaurės 

Lietuvos kultūros institucija, padedanti pažinti praeitį, suvokti dabartį ir kurti ateitį. Muziejus 

lankytojus kviečia pažintinei, kūrybinei ir pramoginei veiklai. Edukacinių programų vadovai 

lankytojams siūlo per 40 įvairių archeologijos, etnografijos, istorijos, dailės, technikos istorijos, 

fotografijos edukacinių užsiėmimų. Čia susipažinsite su dviračio istorija, įprastu malūnininko 

šeimos gyvenimu, seniausia Šiaulių krašto istorija, dvarų kultūra, žydų paveldu, tarpukario 

pradžios mokykla, senaisiais amatais, išbandysite autentišką fotografijos technologiją bei 

fotografuoti be fotokameros. „Aušros“ muziejuje įdomių užsiėmimų atras kiekvienas – nuo 

mažiausio lankytojo iki gimnazisto.   

Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų trukmė 60- 90 min. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta  Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta su dėmesio sutrikimais 

mailto:v.spulginiene@ausrosmuziejus.lt
mailto:v.spulginiene@ausrosmuziejus.lt
http://www.ausrosmuziejus.lt/
http://www.ausrosmuziejus.lt/


Joniškio istorijos ir kultūros muziejus 

Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis  

Tel. (8 426) 65011, ( 8 677) 17284 

El. paštas muziejus@joniskis.lt , joniskiomuziejus@gmail.com 

www.joniskiomuziejus.lt 

Apie edukacines 

programas   

Vienas iš svarbiausių Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus edukacijos tikslų – plėsti lankytojų 

pažinimo ribas netradicinėje aplinkoje, skatinti domėjimąsi savo krašto kultūra, papročiais ir 

tradicijomis. Muziejuje galima dalyvauti šiuose edukaciniuose užsiėmimuose: ,,Žydai, jų religija, 

papročiai ir reikšmė Joniškio miestui“, „Joniškis tarpukario metais“, ,,Pavasario šventė – šv. 

Velykos. Margučių marginimas“, „Žiemgaliai“, „Užgavėnių papročiai. Kaukių darymas“, 

„Joniškio krašto verslai ir amatai“, „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“, „Antisovietinis 

pasipriešinimas Joniškio krašte“, „Apie ką pasakoja muziejuje esančios monetos, svorio, tūrio 

matai“. Muziejininkai taip pat organizuoja edukacines ekskursijas „Antisovietinis pasipriešinimas 

Joniškio rajone“ ir ,,Joniškio žydų bendruomenės istorija ir kultūra“, kuriose gali dalyvauti 

įvairaus amžiaus mokiniai, asmenys su negalia. Užsiėmimų ir ekskursijų trukmė 45–90 min. 
Ugdymo sritys Meninio ugdymo 

Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos, atviros pamokos muziejuje 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems, su psichine negalia 



 

Kelmės krašto muziejus 

Dvaro g. 15, Kelmė 

Tel. (8 427) 61065 

El.paštas kelmesmuziejus@gmail.com 

www.kelmesmuziejus.lt 

Apie edukacines 

programas   
 Kelmės krašto muziejus įsikūręs daugiau kaip 300 metų lenkų kilmės bajorų Gruževskių 

(Gruzewski) valdytuose Kelmės dvaro rūmuose. Muziejaus ekspozicijos išdėstytos 

trijuose šio ansamblio pastatuose: rūmuose, vartuose ir svirne. 
Muziejuje parengtų edukacinių programų svarbiausias uždavinys ugdyti būsimuosius tautos 

kultūros ir paveldo saugotojus bei kūrėjus. Mokiniai, atvykę į edukacinius užsiėmimus, 

naudojasi muziejaus ekspozicijų ir fondų medžiaga. Neformalioje aplinkoje pažinimo procesas 

tampa malonus ir atpalaiduojantis. Patirdami, liesdami, klausinėdami vaikai geriau įsisavina 

informaciją, vysto svarbiausius gebėjimus ir kompetencijas.  

Muziejuje ypač populiarios edukacinės programos skirtos lietuvių liaudies papročiams, 

kalendorinėms šventėms, patinka užsiėmimai, kurių metu galima pačiam įsitraukti į gamybos 

procesą ir vėliau pasidžiaugti savo kūriniu. Edukaciniai užsiėmimai skirti įvairaus amžiaus 

mokiniams ir suaugusiems.  

Užsiėmimų trukmė 45-90 min.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Kūno kultūros  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

mailto:kelmesmuziejus@gmail.com
mailto:kelmesmuziejus@gmail.com
http://www.kelmesmuziejus.lt/
http://www.kelmesmuziejus.lt/


 

 

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis 

Burbiškio k., Pakalniškių sen., LT-82206 Radviliškio r. sav.  

Tel. (8 422) 56 110,  

El.paštas daugyvenesmuz@gmail.com 

www.daugyvenesmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį sudaro 4 skyriai. Kiekvienas skyrius turi savitų 

edukacinių programų istorijos, archeologijos, etnografijos, technologijos, kalendorinių švenčių 

temomis, kurios skirtos įvairaus amžiaus mokinių grupėms bei suaugusiems.  

Muziejuje ugdomas kritiškas požiūris į Lietuvos istoriją bei skatinamas kūrybiškas sprendimų 

ieškojimas. Muziejaus eksponatai, erdvės bei aplinka puikiai tinka mokykloje dėstomų dalykų 

pagyvinimui ir vizualiniam išpildymui. 

Edukacinių  užsiėmimų trukmė apie 1 val.  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta  Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

 

 

 

mailto:daugyvenesmuz@gmail.com
mailto:daugyvenesmuz@gmail.com
http://www.daugyvenesmuziejus.lt/
http://www.daugyvenesmuziejus.lt/


 

 

 

 

 

 

 

Tauragės apskritis 
 

 

 



Jurbarko krašto muziejus  

Vydūno g. 21, LT-74119, Jurbarkas 

Tel. (8 447) 52710 

El.paštas edukacija@jurbarkomuziejus.lt  

www.jurbarkomuziejus.lt 

Apie edukacines 

programas   

Muziejus, įsikūręs buvusių Jurbarko dvaro valdytojų, kunigaikščių Vasilčikovų svečių namuose 

– šiaurinėje dvaro oficinoje, edukacines veiklas organizuoja čia veikiančių pastovių ekspozicijų 

tematika: „Jurbarko dvaras ir miestas XIX a. pab.–XX a. pr.“, „Lietuvių ir kryžiuočių kovos 

Panemunės medinėse pilyse“, „Jurgis Baltrušaitis – poetas, vertėjas, diplomatas“. 

Edukacinių užsiėmimų temos skirtos lankytojų supažindinimui su viduramžių kovų su 

kryžiuočiais istorija,  dvaro tradicijomis, Jurbarko krašto žymiais žmonėmis: poetais, 

dailininkais, kompozitoriais ir muzikantais, dainininkais, tautodailininkais, mokslininkais, 

politikais. Daug dėmesio skiriama gimtojo krašto pažinimui, lietuvių liaudies tradicijų ir 

papročių puoselėjimui,  

Visas programas sudaro teorinė  ir praktinė dalys. Užsiėmimai vyksta muziejaus Židinio salėje, 

muziejaus fonduose ir ekspozicijose, dvaro parke ir kituose kultūros paveldo objektuose, kuriais 

turtingas Jurbarko miestas ir jo apylinkės. 

Užsiėmimų trukmė 1-1,5 val. 

Ugdymo sritys Socialinė  

Meninio ugdymo 

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, parodos, popietės 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 



V. Grybo memorialinis muziejus (Jurbarko krašto muziejaus filialas) 

Vydūno g. 31, LT-01143 Jurbarkas 

Tel. (8 447)  54 786, (8 610) 61499 

El.paštas info@vgrybomuziejus.lt 

www.nauja.vgrybomuziejus.lt 
 

Apie edukacines 

programas   
•   

Vinco Grybo memorialinio muziejaus edukacinis centras „Menų namukas“ skirtas visiems!  

Čia durys atviros  suaugusiems ir moksleivių  grupėms. Edukacija amatų centre – tai galimybė 

mokytis dailės ir dailiųjų amatų buvusioje skulptoriaus V. Grybo gipso formų liejykloje, 

muziejaus aplinkoje susipažįstant su čia saugomu menininko kūrybiniu palikimu.  Dailės 

edukacinių užsiėmimų temos parinktos ir pritaikytos įvairaus amžiaus ir skirtingus įgūdžius 

turintiems dalyviams. Edukaciniame  centre yra visa įranga, priemonės ir medžiagos reikalingos  

keramikos, vitražo ir stiklo dirbiniams kurti. Užsiėmimų metu dalyviai gali pasirinktinai 

gaminti stiklo arba molio papuošalus, stiklinius langų dekoro elementus, vitražus, lėkštes, 

vazas, suvenyrus ir kitus taikomosios dailės dirbinius.  

Užsiėmimų trukmė 2-3- 4 val. 

•  

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, parodos 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių apskritis 
 



Žemaičių muziejus „Alka“ 

Muziejaus g. 31, Telšiai 

Mob.:  8 684 75372, 8 670 79324 

El. paštas: i.vaitiekiene@muziejusalka.lt, n.laukyte@muziejusalka.lt 

www.muziejusalka.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Žemaičių muziejuje „Alka“ ir jo padaliniuose - Žemaitijos kaimo ekspozicijoje ir skyriuje 

Žemaičių vyskupystės muziejus – edukacinės programos organizuojamos įvairaus amžiaus 

moksleivių grupėms.  

Jų metu galima plačiau sužinoti apie Žemaitijos regiono archeologinę, istorinę praeitį ir 

asmenybes, apie dvarų kultūros paveldą, senuosius žemaičių amatus, tradicijas, vaikų žaidimus, 

Žemaičių vyskupijos iškilias asmenybes ir jų indėlį kultūrai. Galima pamatyti retų eksponatų, 

patiems išbandyti užmirštus darbo procesus, skaityti tekstus autentiška tarme, sukurti ir/ar 

pasigaminti  įvairių darbelių, sudėlioti dėlionių, išspręsti kryžiažodžių, smagiai praleisti laiką 

žaidžiant žaidimus, vaišinantis arbata ir degustuojant žemaitiškus patiekalus.  

Organizuojami teminiai edukaciniai užsiėmimai. 

Užsiėmimų trukmė 45-90 min 

Ugdymo sritys  Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Kūno kultūros  

Integruojamosios programos 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Kurtiesiems, silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais 

 

mailto:i.vaitiekiene@muziejusalka.lt
mailto:i.vaitiekiene@muziejusalka.lt
mailto:n.laukyte@muziejusalka.lt
mailto:n.laukyte@muziejusalka.lt
http://www.muziejusalka.lt/
http://www.muziejusalka.lt/


Žemaičių dailės muziejus 

Parko g. 1, 90113 Plungė 

Tel. (8 448) 52492, mob. 8 688 74212 

El.paštas edanute@gmail.com 

www.oginski.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Žemaičių dailės muziejus  kviečia į edukacinę programą „Muziejaus pasaulyje“. Tai pažintinė 

išplėstinės ekskursijos formos programa, skirta įvairaus amžiaus mokiniams. Jos metu 

pristatomos visos muziejuje veikiančios parodos, mokiniams suteikiama teorinių žinių apie dailę, 

muziejininkystę, mokoma elgsenos muziejuje. 

Užsiėmimo pabaigoje vaikai sprendžia kryžiažodžius, dalinasi įgytomis žiniomis. 

Užsiėmimai vyksta visus metus antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 16 val. Trukmė 45 min. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams , 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Su dėmesio sutrikimais 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edanute@gmail.com
mailto:edanute@gmail.com
http://www.oginski.lt/
http://www.oginski.lt/


Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus 

L. Ivinskio g. 4, Rietavas 

Tel. (8 448) 68992; 

El. paštas rokimuziejus@gmail.com 

www.oginskiriet.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejus suteikia galimybę susipažinti su garsios kunigaikščių Oginskių giminės istorija ir 

nuopelnais Lietuvos valstybei. Pristatoma XVIII a. Abiejų Tautų  Respublikos (ATR) politiko ir 

kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimas ir veikla. Jo palikuonių Irenėjaus ir 

Bogdano Oginskių ekonominiai, socialiniai,  kultūriniai ir ūkiniai pertvarkymai Rietave XIX a. II 

pusėje ir XX a. pr.  

Supažindinama su išlikusiu Rietavo Oginskių dvarvietės architektūriniu palikimu ir parku. 

Neišlikusių Rietavo Oginskių rūmų ir oranžerijų vaizdą padeda susidaryti šių pastatų komplekso 

maketas. Pristatoma  XIX a. švietėjo, pirmųjų lietuviškų kalendorių rengėjo Lauryno Ivinskio, 

daug metų dirbusio Rietave, veikla. Rietavo krašto istorija, piliakalniai, žymūs kraštui nusipelnę 

žmonės. Edukacinių užsiėmimų metu sprendžiami kryžiažodžiai, laiptažodžiai, dėliojamos 

nuotraukų loto, vyksta protmūšiai ir t.t..  

Užsiėmimai vyksta visus mokslo metus, pirmadieniais-penktadieniais nuo 9- 17 val. 

 Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų trukmė  45-60 min. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta judumo negalią turintiems 

 

mailto:rokimuziejus@gmail.com
mailto:rokimuziejus@gmail.com
http://www.oginskiriet.lt/
http://www.oginskiriet.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos apskritis 
 



Utenos kraštotyros muziejus 

Utenio a. 3, LT 28248 Utena 

Tel. (8 389) 61637, (8 656) 76233  

El. paštas utenoskm@gmail.com 
www.utenosmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejus ir padaliniai – tarpkultūrinė kontaktinė zona ir atviro dialogo vieta, kur, plėtojant 

socialinę partnerystę su švietimo įstaigomis, rengiamos ir vykdomos inovatyvios mokymo(si) 

programos, orientuotos į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą.  

Užsiėmimų temos  yra apie Utenos krašto archeologiją, miesto plėtrą bei vystymąsi, įvairių 

istorinių laikotarpių žmonių gyvenimo būdą ir papročius, liaudies meną, keramiką, krašto 

švietimą, kultūrą. 

Istorinėje, pažintinėje ir draugiškoje aplinkoje vyksta edukaciniai užsiėmimai  mokymą(si) 

siejant su realiu gyvenimu, savo krašto gamtos, istorinių, etnografinių ypatumų pažinimu ir 

tyrinėjimu.  

Edukaciniuose užsiėmimuose suplanuota aktyvi, praktinė mokinių veikla, turinys numatytas 

bendriesiems gebėjimams ugdyti.  

Ugdymo sritys  Kalbos  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos, ekskursijos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta   Judumo negalią turintiems, su dėmesio sutrikimais 

http://www.utenosmuziejus.lt/
http://www.utenosmuziejus.lt/


Ignalinos krašto muziejus 

Ateities g. 43, Ignalina LT-30119 

Tel. (8 386) 53147, (8 675) 01 098 

El. paštas muziejus@ignalina.lt 

www.ignalinoskrastomuziejus.lt 

Apie edukacines 

programas   

Ekspozicijos ir eksponatai esantys muziejuje moksleiviams suteikia galimybę susipažinti su 

Ignalinos kraštu, jo istorija ir tradicijomis. Kviečiame būti ne tik stebėtojais, bet ir aktyviais 

dalyviais, tyrinėti ekspozicijas ir atlikti įvairias praktines užduotis. Užsiėmimų metu mokoma, 

kaip teisingai rišti verbas, atkreipiamas dėmesys į augalų paruošimą, susipažįstama su surinktais  

senoviniais buities rakandais, gaminamos kalėdinės dekoracijos ir kiti užsiėmimai kalendorinių 

švenčių temomis. Pristatomas inovatyvus žaidimas liečiamame ekrane, kur  virtualiai  keliaujama 

po Ignalinos kraštą, susipažįstama su vietos kultūra, tradicijomis, vietiniais kultūros paveldo 

objektais, įžymybėmis. Ignalinos krašto muziejaus padalinyje, profesoriaus Adomo Hrebnickio 

memorialiniame muziejuje, supažindinama su gamta, kuri supa Rojaus kaime įsikūrusį muziejų, 

žymiausio Lietuvos sodidinkystės pomologo veikla.  Moksleiviai skatinami ugdyti aktyvumą, 

kūrybiškumą, atskleisti praeities ir šiuolaikinio pasaulio sąsajas.  

Užsiėmimų trukmė 30 – 90 min.  

Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš anksto. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Technologijų 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

mailto:muziejus@ignalina.lt
mailto:muziejus@ignalina.lt


Molėtų krašto muziejus 

Inturkės g. 4, LT-33141 Molėtai  

Mob. 8 682 14595  

El.paštas: info@moletumuziejus.lt, alfreda.petrauskiene@moletumuziejus.lt 

www. moletumuziejus.lt  

Apie edukacines 

programas   

Molėtų krašto muziejuje vykdomos įvairios edukacinės programos.  

Ežerų žvejybos muziejuje edukacinių užsiėmimų metu atskleidžiama paslaptis, kaip nustatyti 

žuvų amžių pagal žvynus, susipažįstama su visų plaukiojimo ežeruose ir upėse priemonių 

istorija, iš pušies žievės pasigaminamas ir plukdomas laivelis, susipažįstama su bučių ir tinklų 

pynimo bei mezgimo paslaptimis. O kūrybinėse dirbtuvėse iš natūralių audinių skiaučių 

gaminama žuvelė. 

Etnografinėje sodyboje ir Senovinėje dangaus šviesulių sodyboje edukacinių užsiėmimų metu 

išmokstama susiverti iš šiaudelių sodą, supažindinama su jo paskirtimi protėvių senojoje 

pasaulėžiūroje, išmokstama apdoroti vilną ir pačiam pasigaminti tradicinių ir naujoviškų vilnos 

dirbinių. Supažindinama su lietuviškų kalendorinių ir šeimos švenčių turiniu ir šventimo būdais 

šiandien senuosius papročius pritaikant nūdienos laikui. Pažintis su astronomijos ištakomis 

vyksta senovinėj dangaus šviesulių stebykloje – šventvietėje.  

Videniškių vienuolyno muziejuje supažindinama su vienuolių kasdienine gyvenamąja aplinka, 

liejamos žvakės, kepami kalėdaičiai (plotkelės), gaminamos mozaikos. 

Edukacinių užsėmimų trukmė 45–60 min. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Matematikos 

Dorinio ugdymo 

Integruojamosios programos 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

mailto:muziejus@moletai.lt
mailto:muziejus@moletai.lt
http://www.etnokosmomuziejus.lt/
http://www.etnokosmomuziejus.lt/


Lietuvos etnokosmologijos muziejus 

Žvaigždžių g. 10, Kulionių k., Čiulėnų sen., Molėtų r. 

Tel.  8 674 61002, 8 613 92480 

El. paštas info@etnokosmomuziejus.lt  

www.etnokosmomuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas   
Lietuvos etnokosmologijos muziejus yra tapęs savitu kultūros centru, kur plačia 

panorama atskleidžiami tamprūs žmogaus, tautos ir žmonijos ryšiai su Kosminiu 

pasauliu. Muziejus savo turiniu ir paskirtimi, kaip pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio 

muziejus, originaliai reprezentuoja Lietuvą pasaulio kultūros kontekste.  

Ypatingą reikšmę muziejus teikia ugdant moksleivius ir studentus, kur žinios betarpiškai 

persipina su pasaulėžiūros formavimu, su pažintiniais astronominiais stebėjimais, kur 

šalia atsakymų gimsta nauji klausimai. 

Kas yra Saulės ir kitų žvaigždžių dovanojama šviesa? Kuo ji naudinga? O gal pavojinga? Ką, 

mes, galime sužinoti tyrinėdami šviesą? Kaip saulė ir žvaigždės gali padėt orientuotis laike ir 

erdvėje? Apie tai yra kalbama mūsų muziejuje, o mokomasi edukacinėse programose vykdant 

stebėjimus, atliekant eksperimentus.  

 

Ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų trukmė 45–60 min. 

 

Ugdymo sritys Gamtamokslinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai 

Skirta 5-12 kl. mokiniams, mokytojams 

http://www.etnokosmomuziejus.lt/
http://www.etnokosmomuziejus.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus apskritis 



 

Lietuvos dailės muziejus. Meno pažinimo centras 

Radvilų rūmų muziejus, Vilniaus g. 24, Vilnius 

Tel.  (8 5) 212 4258, (8 672) 08980 

El. paštas mpc@ldm.lt 

www.ldm.lt 

Apie edukacines 

programas   

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas – viena iš svarbiausių Lietuvos dailės muziejaus veiklos 

sričių. Muziejuje ir jo padaliniuose veikia penki meno pažinimo ir edukaciniai centrai. Meno 

pažinimo centras rūpinasi edukacine veikla Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, Vilniaus 

paveikslų galerijoje ir Radvilų rūmuose. Taip pat Vilniuje veikia Vytauto Kasiulio dailės 

muziejaus ir Nacionalinės dailės galerijos edukacijos centrai.  
Radvilų rūmų muziejuje įsikūręs Meno pažinimo centras rengia ir įgyvendina edukacines 

programas bei projektus, atskleidžiančius jų dalyviams LDM ekspozicijų bei parodų turinį. 

Centras taip pat organizuoja kultūrinius renginius, ekskursijas, kitus užsiėmimus, kuriuose 

netradiciniais būdais supažindinama su meno pasauliu. Dirbama atsižvelgiant į skirtingoms vaikų 

amžiaus grupėms būdingas suvokimo galimybes, šiuolaikinę pedagogiką bei psichologiją, 

siekiant kūrybinius vaiko gabumus, bendrojo lavinimo mokyklų dailės, istorijos ir kitų dėstomų 

dalykų programas sujungti ir paskatinti vaikus bei jaunuolius domėtis menu. Užsiėmimai 

rengiami įvairaus amžiaus vaikams, jaunimui, suaugusiems ir šeimoms. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Socialinė 

Technologijų 

Integruojamosios programos 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Kurtiesiems, silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

mailto:mpc@ldm.lt
mailto:mpc@ldm.lt
http://www.ldm.lt/
http://www.ldm.lt/


 

 

Lietuvos nacionalinis muziejus 

Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius.  

Tel.  (8 615) 82519 

El.paštas edukacija@lnm.lt 

www.lnm.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinė programa „Pažinimas“  – tai pilietinio-tautinio 

ugdymo mokykla, padedanti mokiniams formuoti istorinius vaizdinius ir suvokti pirminius 

istorijos šaltinius, ugdyti informacinius gebėjimus, kultūrinį integralumą, kūrybingą asmenybę, 

siekiančią pažinti gimtojo krašto istoriją, puoselėti bei saugoti kultūros paveldą. 

Edukaciniai užsiėmimai parengti pagal bendrąsias ugdymo programas, pritaikyti įvairių amžiaus 

tarpsnių mokiniams kuo įvairesnės tematikos, kad vaikai ateitų sistemingai, keletą kartų per 

metus. Penkis kartus per metus dalyvavę programos užsiėmimuose mokiniai gauna Muziejaus 

draugo privilegiją ir kartu su šeima vienerius metus nemokamai lanko muziejaus ekspozicijas ir 

parodas. Dalis programų pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Užsiėmimų trukmė 40 min -60 min. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Kalbos  

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

 

 

mailto:edukacija@lnm.lt
mailto:edukacija@lnm.lt
http://www.lnm.lt/
http://www.lnm.lt/


 

 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 

Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius 

Tel. (8 5) 2619585, ( 8 615) 48070 

El. paštas info@ltmkm.lt 

www.ltmkm.lt 

 

Apie edukacines 

programas   

Lietuva turtinga pasaulinio mąsto kūrėjais tiek muzikos, tiek teatro, tiek kino srityse ir gali 

pagrįstai didžiuotis savo indėliu pasaulio kultūroje. Norėdami lankytojams atskleisti Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino istoriją, kuri yra neatsiejamai susijusi su Lietuvos valstybės ir tautos 

istorija bei pasauliniu kontekstu, esame muziejaus lankytojams sukūrę  edukacinių programų, 

kurios  ne tik supažindina  su šių meno rūšių specifika, kūrėjais,  bet ir ugdo  pasididžiavimą 

Lietuvos kultūros istorija, tautinę savigarbą ir sąmoningumą.  

Užsiėmimų trukmė 1-1,5 val. 

Ugdymo sritys Meninio ugdymo  

Kalbos  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos, popietės 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ltmkm.lt/
http://www.ltmkm.lt/


Literatūrinis A. Puškino muziejus 

Subačiaus g. 124, LT-11345 Vilnius 

Tel.: (8 5) 2600415, (8 5) 2600080  

El. paštas info.puskino@vilniausmuziejai.lt 

www.vilniausmuziejai.lt/a_puskinas 

 

Apie edukacines 

programas   
Muziejaus edukacinės veiklos tikslas -  sudominti moksleivius Aleksandro Puškino - vieno 

garsiausių pasaulio poetų kūryba ir asmenybe, paskatinti didžiuotis tuo, kad Lietuva, Vilnius yra 

viena iš nedaugelio vietų, susijusių su Puškino vardu ne tik literatūriniais, bet ir biografiniais 

ryšiais. 

Edukacinių užsiėmimų temos: literatūra, kalba, tautosaka, istorija, dvarų kultūra. 

Populiarūs ir nuo 2001 m. muziejuje organizuojami moksleivių meninės saviraiškos konkursai 

„Mano Aleksandras Puškinas", kuriuose moksleiviai gali save išbandyti  meninės lipdybos, 

piešimo, fotografijos ir poeto kūrinių vertimų į lietuvių kalbą darbų srityse. 

Edukacinių užsiėmimų trukmė – 60 min.  

Ugdymo sritys Kalbos  

Socialinė 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, konkursai 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

 

 

 

mailto:info.puskino@vilniausmuziejai.lt
mailto:info.puskino@vilniausmuziejai.lt


 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius 

Tel. 8 659 10460 

El.paštas edukacija@valdovurumai.lt 
www.valdovurumai.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Edukacinė veikla Valdovų rūmų muziejuje – tai pažintis su skirtingais Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės istorijos aspektais atsispindinčiais muziejaus ekspozicijose. Edukacinius 

užsiėmimus kuria daug įvairių sričių muziejaus specialistų (istorikų, edukologų, archeologų, 

muzikų, pedagogų). Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai tyrinėja pirminius šaltinius, mokosi 

interpretuoti ir pateikti tiriamojo darbo rezultatus. Ypatingą dėmesį skiriame žinių taikymo ir 

mokinių mąstymo – kritinio, kūrybinio, analitinio, refleksyviojo – gebėjimų ugdymui. Siekiame, 

kad muziejus būtų atviras visiems, todėl dalį programų galime pritaikyti specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams. Edukacinės ekskursijos ir užsiėmimai yra parengti išsamiai išanalizavus 

bendrąsias ugdymo programas, pritaikyti ir vedami visų amžiaus tarsnių vaikams, atsižvelgiant į 

amžiaus tarpsnio poreikių specifiką. 

Užsiėmimų trukmė: 45-90 min. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Socialinė 

Technologijų 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 

http://www.valdovurumai.lt/
http://www.valdovurumai.lt/


Muitinės muziejus 

Jeruzalės g. 25, Vilnius 

Tel. (8 5) 279 6346, (8 686) 78091  

El.paštas muziejus@lrmuitine.lt 

Tel. 868678091 

 

Apie edukacines 

programas 

Nepraleiskite galimybės pabuvoti viename iš nedaugelio muziejų, kur kai kuriuos eksponatus ne 

tik galima, bet ir būtina liesti. Interaktyvios eksponatų paieškos, patraukliai pateikta informacija 

kompiuteriuose su jutikliniais ekranais, filmuota vaizdo medžiaga, į judesį reaguojančios garso 

sistemos ir kitos šiuolaikinės technologijos padės pažinti Lietuvos muitinės istoriją iš arti. 

Didelio susidomėjimo susilaukia edukacinė programa „Kinologija“. Jos metu pasakojama „Kas 

yra kinologija? Kodėl šunys yra puikūs pagalbininkai?“.  Šunys pranašesni uosle, geresniu 

matymu naktį bei greitumu, gali aptikti narkotikus, tabaką, sprogmenis, todėl yra naudojami 

muitinės įstaigų, policijos bei kitų tarnybų. Kinologas pasakoja ir demonstruoja, kaip šuo 

mokomas atrasti narkotikus, pinigus, cigaretes. Pasirodo, skirtingi pinigai turi skirtingus kvapus, 

kuriuos šunys puikiai atskiria. Kinologas paneigia mitus, jog šunys treniruojami šeriant 

narkotikais, kad juos surastų. Šuo susieja kvapą su rezultatu - už suradimą jis gaus savo 

kamuoliuką.  

Užsiėmimų trukmė – 45 min. 

Ugdymo sritys  Gamtamokslinė 

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams, su dėmesio sutrikimais, judumo negalią turintiems 



Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus 

Naugarduko g. 10/2, LT-01309, Vilnius 

Tel.(8 5) 231 2357, mob. 8 663 53322 

El. paštas  muziejus@jmuseum.lt 

www.jmuseum.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Edukaciniai užsiėmimai skirti supažindinti su žydų kultūra ir tradicijomis, pristatyti Lietuvos 

žydų istorinį, materialinį ir dvasinį paveldą, tradicinio ir šiuolaikinio žydų meno objektus, su 

Holokaustu susietus dokumentus ir daiktus. 

Pagrindinis siekinys – kalbėti apie Lietuvos žydus ir jų indėlį šalies visuomenei, padedant 

lengviau susipažinti ir suprasti su žydų kultūra, jos klestėjimu bei sunaikinimu per istoriją, meną, 

religiją. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Socialinė 

Dorinio ugdymo 

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta silpnaregiams 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muziejus@jmuseum.lt
mailto:muziejus@jmuseum.lt
http://www.jmuseum.lt/
http://www.jmuseum.lt/


Trakų istorijos muziejus 

Kęstučio g. 4, Trakai 

Tel. (8 528) 539 46, mob. 8 611 85 612; 

El.paštas info@ trakaimuziejus.lt ; b.balcytiene@trakaimuziejus.lt 

www.trakaimuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Trakų istorijos muziejaus edukaciniai užsiėmimai vyksta keliose erdvėse – Trakų salos ir 

Pusiasalio bei Medininkų pilyse. Dauguma temų susijusios su Viduramžiais – karyba, riterija, 

pilimis, heraldika, kunigaikščiais, inkvizicija, gotika, monetomis, legendomis.  

Vedamų užsiėmimų tikslas - ugdyti moksleivių pilietiškumą, kūrybingumą, patrauklia forma 

gilinti bei įtvirtinti Lietuvos ir Trakų istorijos žinias. Trakų salos pilies gynybinėje vartų bokšto 

pastogėje įrengta edukacinė klasė, dirbama ir ekspozicijose bei teritorijose. Dalyviai matuojasi 

riterių šarvus, kilnoja kalavijus, šaudo iš lankų bei arbaletų, sudarinėja herbus, piešia masverkus,  

daro monetų kopijas, fotografuojasi. 

Trukmė – 1-1,5 val. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Socialinė 

Matematikos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos 

Skirta 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

Pritaikyta Silpnaregiams 

 

 

 

 

http://www.trakaimuziejus.lt/
http://www.trakaimuziejus.lt/


Ukmergės kraštotyros muziejus 

Kęstučio a. 9, Ukmergė 

Tel. (8 340) 63957, (8 684) 14460 

El.paštas ukmuziejus@gnail.com 

www.ukmergesmuziejus.lt 

 

Apie edukacines 

programas 

Muziejuje vykdomos edukacinės programos yra glaudžiai susiję su Ukmergės krašto istorija ir 

čia gyvenusiais žmonėmis. Pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimtinėje Užulėnyje, 

esančiame muziejaus skyriuje vykdomos edukacinės kulinarinio paveldo programos, taip pat  

edukaciniai užsiėmimai kuriuose lankytojai supažindinami su tarpukario Lietuvos įžymybėmis ir 

jų gyvenimu. Gausu muziejuje užsiėmimų skirtų gamtos paminklų ir piliakalnių pažinimui. 

Muziejuje vykdomos veiklos įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems.  

Edukacinių užsiėmimų trukmė 45 – 90 min. 

Ugdymo sritys  Meninio ugdymo  

Gamtamokslinė 

Socialinė 

Dorinio ugdymo  

Technologijų 

Informacinės technologijos  

Integruojamosios programos  

Paslaugos Edukaciniai užsiėmimai, renginiai, popietės, parodos 

Skirta Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-12 kl. mokiniams, mokytojams 

 

 

 

mailto:ukmuziejus@gnail.com
mailto:ukmuziejus@gnail.com
http://www.ukmergesmuziejus.lt/
http://www.ukmergesmuziejus.lt/


 

TAPK  

LIETUVOS MUZIEJŲ  

EDUKACINIŲ PROGRAMŲ  

DALYVIU! 

 

 

 

Tiražas 500 egz.  

Išleido Lietuvos muziejų asociacija 

 Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius  

Tel./faksas +370 5 279 0918  

www.museums.lt  

 

Spaudai parengė XXX „..................“, ....................g. 00, LT-00000 Xxxxxxxxx,  

xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx / www.xxxxxxxxx.lt  

Spausdino UAB „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxo 00, LT-00000 Xxxxxx,  www.xxxxxxxxx.lt 

 

 

Visas muziejų edukacines programas rasite   

interneto svetainėje www.muziejuedukacija.lt 

 

http://www.muziejuedukacija.lt/
http://www.muziejuedukacija.lt/

