
    

Projektas  „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis 

partnerystės tinklas“ 

Maironio lietuvių literatūros muziejus drauge su kitais 16 Lietuvos muziejų, susibūrė projekto „Muziejus - 

mokykla - moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis bendradarbiavimo tinklas“(Nr. 

VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012) veikloms įgyvendinti. 

Projekto tikslas: plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų 

bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą. 

Šio projekto tikslinės grupės - moksleiviai, mokytojais ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos  

darbuotojai. 

Tai reiškia, kad Lietuvos muziejai, dalyvaujantys projekte, bendradarbiaujant su mokytojais ir moksleiviais 

sieks sukurti muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, kuris skatintų pilietinio ir tautinio ugdymo plėtrą, 

stiprintų mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių, didinti jų 

dalyvavimą visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus bei jo padalinių:  Salomėjos Nėries memorialinio muziejaus, Vaikų 

literatūros muziejaus, Juozo Grušo memorialinio muziejaus, Juozo Tumo-Vaiţganto memorialinio buto-

muziejaus, Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (Kaunas), darbuotojai parengė edukacinę programą 

moksleiviams „Paţintis su lietuvių literatūros lobynu“. 

Programą sudaro teorinė ir praktinė dalys:  

Teorinė. Autentiškoje aplinkoje moksleiviai susipaţins su rašytojų (Jono Mačiulio-Maironio, Salomėjos 

Nėries, Juozo Tumo-Vaiţganto, Balio Sruogos, Juozo Grušo ir kt.)  gyvenimo faktais, kūryba, asmenybėmis. 

Rašytojų memorialiniuose kambariuose susipaţins su literatūros ekspozicijomis, muziejuje saugomomis 

vertybėmis: fotografijomis, rankraščiais, knygomis, memorialiniais daiktais. Parengtoje ekskursijoje 

„Maironio pėdsakais po Kauno senamiestį“, moksleiviai turės galimybę pamatyti vietas, kuriose lankėsi 

Maironis, susipaţinti su XX a. pradţios kultūra, pastatų architektūra, jų istorija.  

Praktinė. Individualių uţduočių metu moksleiviai pildys pratybų sąsiuvinius, dalyvaus klausimų-atsakymų 

sesijose, turės surinkti dėliones, atitinkančias lietuvių literatūros tematiką.  Grupinėse uţduotyse susipaţins su 

įvairių autorių kūriniais, vaidins, persirengę profesionalių dailininkų sukurtais pagal pasakų ar rašytojų 

kūrinius sukurtais personaţų kostiumais, kurs inscenizacijas, mokysis vaidinti šešėlių teatre bei kurti savo 

pasaką. Kūrybinėje dirbtuvėje  atliks praktines uţduotis - perskaitę kūrinių ištraukas įvairiais būdais kurs 

pasirinktą veikėją.  

Edukaciniai uţsiėmimai, vyksiantys netradicinėje aplinkoje - muziejuje, praplės bendrojo lavinimo mokyklų 

programas,  atnaujins ir pagilins moksleivių ţinias apie lietuvių rašytojus bei ugdys kūrybiškumą, meninę 

saviraišką.. 

Edukacinė programa „Paţintis su lietuvių literatūros lobynu“ pritaikyta atskiroms amţiaus grupėms ir yra 

skirta 1-12 klasių mokiniams. 

Projekto trukmė: 2011 m. lapkričio 18 d. - 2014 m. geguţės 18 d. 

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 

„Mokymasis visą gyvenimą” įgyvendinimo Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo 

paslaugų plėtra”. 


