
Muziejų edukacinės programos 

 

Daugiausia edukacinių programų lankytojų sulaukė: 

 Lietuvos nacionalinis muziejus 

 Lietuvos dailės muziejus 

 Lietuvos liaudies dailės muziejus 

 A.Baranausko ir A.Vienuolio - Žukausko muziejus 

 Rokiškio krašto muziejus. 

 

 Lietuvos nacionalinis muziejus  

(http://www.lnm.lt/) nuoroda edukacija: programa mokiniams „Pažinimas“; programa „Trimetė 

pradinukų mokyklėlė“; programa „Šeima muziejuje“. 

 

 Lietuvos dailės muziejus  

(http://www.ldm.lt/) nuoroda edukacija. Edukacinių programų gausa   darželinukams, 

moksleiviams, suaugusiems, šeimoms. 

o LDM Meno pažinimo centras 

o Nacionalinė dailės galerija 

o Prano Domšaičio galerijos Meno pažinimo centras 

o Laikrodžių muziejus 

 Lietuvos Liaudies buities muziejus (http://www.llbm.lt/ ) nuoroda edukacija.  Edukacinės 

programos vykdomos ištisus metus. 

 

 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko muziejus 

(http://www.baranauskas.lt/lt/left/apie-mus/muziejaus-istorija/ ) nuoroda mokome: Literatūrinė 

edukacija; Arklio muziejaus edukacija (populiariausios „Duonelė kasdieninė“; „Ir tada buvo Žalgiris...“ ir kt.); 

Angelų muziejaus edukacija; Krašto istorijos edukacija (populiari); Muziejaus mokykla. 

 

 Rokiškio krašto muziejus (http://www.muziejusrokiskyje.lt/) nuoroda edukacija. 29 edukacinės  

programos. 

 

 Nacionalis M.K.Čiurlionio dailės muziejus (http://www.ciurlionis.lt ) nuoroda edukacija. 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus suteikia galimybę mokiniams, o taip pat gimnazistams, 

studentams – neįprastai, žaismingai ir kūrybingai gilintis į kultūrinį bei meninį paveldą, vaizdžiai 

papildyti mokykloje dėstomų disciplinų – istorijos, meno istorijos, geografijos, matematikos, dailės 

žinias, šv. Rašto tiesas. 
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 Maironio lietuvių literatūros muziejus (http://www.maironiomuziejus.lt/ ) nuoroda edukacija. 

Edukacinės programos derinamos su ugdymo turiniu (popiuliariausios „Iliustruojame pasaką“; „Svečiuose pas 

Maironį“). 

 Edukacinė veikla Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje.  

 Edukacinė veikla Juozo Grušo memorialiniame muziejuje.  

 Edukacinė veikla Vaikų literatūros muziejuje.  

 Edukacinė veikla J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje.  

 Edukacinė veikla B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje 

 

 Kėdainių krašto muziejus (http://www.kedainiųmuziejus.lt/ ) nuoroda edukacinė veikla. 

Istorinės programos Kėdainių krašto muziejuje; Etnokultūrinės programos Kėdainių krašto 

muziejuje; programos daugiakultūriame centre. 

 

 Šiaulių „Aušros“ muziejus (http://www.ausrosmuziejus.lt/ ) nuoroda edukacija.  

„Aušros" muziejus užsiima aktyvia edukacine veikla, siūlo pasirinkti įvairiausių edukacinių 

programų, kurios bendradarbiaujant su mokytojais, švietimo skyrių darbuotojais nuolat 

tobulinamos ir kiekvienais metais atnaujinamos. Muziejus tapo kultūros ir švietimo centru, 

tikru mokytojų ir mokinių pagalbininku. Muziejaus edukacinių programų privalumas – 

eksponatai ne tik demonstruojami, bet ir naudojami įvairioms užduotims. Taip vaikams 

leidžiama tiesiogiai prisiliesti prie daikto istorijos. 

 

 Lietuvos švietimo istorijos muziejus (http://www.lsim.lt/) nuoroda edukacija.  

Įvairios istorijos pateikimo ir meno formos naudojamos siekiant atskleisti jauno žmogaus 

kūrybines galias, ugdyti iniciatyvų muziejaus lankytoją bei formuoti jo estetinius jausmus 

taip įtraukiant jaunimą į kultūrinį visuomenės gyvenimą. Pagrįsta atradimų džiaugsmu ir 

patirties įgijimu, muziejaus edukacinė veikla remiasi kultūrinėmis nuostatomis bei skatina 

visuomeniškumą, tautiškumą, lavina pozityvaus bendravimo įgūdžius. 

 

 Valstybinio Vilniaus Gaono Žydų muziejus (http://www.jmuseum.lt/) 

Žydų muziejuje, Tolerancijos centre, atidaryta nauja nuolatinė, moderni ekspozicija 

dedikuota per Holokaustą nužudytų Lietuvos žydų vaikų atminimui. Nuotaikos ir emocijos 

kuriamos panaudojant įvairias šiuolaikines priemones-instaliacijas, vaizdo projekcijas, 

kompiuterinius terminalus ir pan. Ekspozicijos akcentas-interaktyvus memorialas, skirtas 

nužudytiems vaikams. Tai specialiai sukurta šviesos ir garso instaliacija, kurios pagrindiniais 

dalyviais tampa lankytojai bei vis dar mūsų širdyse besišypsantys vaikai. 

 

 Lietuvos banko Pinigų muziejus (http://www.pinigumuziejus.lt/) 

Lietuvos banko Pinigų muziejus įsikūręs Vilniaus centre – Gedimino prospekto ir Totorių 

gatvės sankirtoje. Moderniame Pinigų muziejuje lankytojams suteikiama galimybė ne tik 

apžiūrėti vertingus eksponatus ir susipažinti su informaciniuose stenduose pateikta 

informacija, bet ir patiems aktyviai dalyvauti pažinimo procese. Interaktyvios mokomosios 
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priemonės stebėtoją paverčia dalyviu – jis gali savarankiškai nusikalti suvenyrinę plokštelę, 

pasisverti ant specialių svarstyklių ir sužinoti, kiek jis kainuotų, jei būtų auksinis, platininis ar 

sidabrinis. Ir tai toli gražu ne viskas. Virtualios ekspozicijos, teminiai filmai, žaidimai, 

specializuota interneto prieiga – visa tai galima rasti kompiuteriniuose terminaluose su 

jutikliniais ekranais. Daugiasluoksnėje muziejaus ekspozicijoje, kurioje susipina turtinga 

pinigų istorija ir šiandienos ekonominio gyvenimo aktualijos, įdomios informacijos ras 

kiekvienas. 

 

• Lietuvos jūrų muziejus (http://www.muziejus.lt/)  nuoroda edukacija.  Įvairios programos 

1-12 klasių moksleiviams, prioritetas teikiamas gamtosauginei idėjai. 
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