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MUZIEJUS KAIP MOKYMO(SI) APLINKA
Jolanta Butkutė, Lietuvos edukologijos universitetas

SANTRAUKA

Straipsnyje nagrinėjami esminiai muziejinių edukacinių programų rengimo poky-
čiai. Šių programų populiarumas mokymo(si) atžvilgiu vertinamas ne tik kaip naujų ži-
nių pateikimo, bet ir kaip žinių perėmimo, išmokimo, praktinio panaudojimo priemonė. 
Edukacinių užsiėmimų metu skatinama kultūrinė, meninė, pažintinė ir kita aktyvi veik-
la ar jos forma per žaidimus, pasakojimus, teatralizaciją, viktorinas, meninę kūrybą, dis-
kusijas ir kitas raiškos formas. Edukacinės programos kuriamos atsižvelgiant į lankytojų 
(mokytojų, mokinių) interesus, lūkesčius ir tikslus, o koreguojamos paisant lankytojų 
vertinimų, pageidavimų. Straipsnį sudaro kelios dalys. Pirmojoje nagrinėjama muzieji-
nių edukacinių programų teritorinė sklaida Lietuvos savivaldybių atžvilgiu. Antrojoje – 
muziejinių edukacinių programų pasiskirstymas pagal ugdymo sritis. Trečiojoje – mu-
ziejinių edukacinių programų pasiūla ir paklausa 2008–2014 m. laikotarpiu. 

Reikšminiai žodžiai: muziejinė edukacija, ugdymo sritys, geografija, edukaciniai 
užsiėmimai, lankytojų skaičius.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.12 

ĮVADAS

Edukacijos sąvoka apibrėžiama kaip auklėjimas, lavinimas ir švietimas, skati-
nantis mokytis. Edukacinių užsiėmimų metu siekiama padėti mokiniams geriau 
suprasti, įsiminti tam tikrą informaciją, kartu ją įtvirtinti per pratybas. Edukaci-
nių programų ir užsiėmimų galime surasti visoje Lietuvoje, tačiau jų koncentra-
cija nėra vienoda. Edukacinės programos skirtos įvairaus amžiaus grupių lanky-
tojams, tačiau žinoma, kad pagrindiniai šių programų lankytojai yra moksleiviai. 

Tiek teoriniai, tiek praktiniai edukaciniai užsiėmimai organizuojami ne tik 
uždarose patalpose – programų veikla pritaikoma ir darbui lauko aplinkoje. Sten-
giamasi, kad aplinka būtų kuo įvairesnė ir kūrybiškai apipavidalinta – taip formuo-
jamas mokinių probleminis mąstymas, įžvalgumas, vaizduotė, skatinama tarpusa-
vyje bendradarbiauti, eksperimentuoti. Muziejų kaip edukacinės aplinkos svarbą 
biogeografijos studijose ir pamokose yra nagrinėjusi D. Prakapienė (2013). Norint 
paįvairinti pamokas reikia skirti dėmesio įvairaus pobūdžio edukacinei veiklai, 
kuri šiuolaikinėje visuomenėje, mokykloje yra reikalinga. Naudojamos naujos 
technologijos ir būdai, per edukacines programas atskleidžiamos skirtingų disci-
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plinų tarpusavio ryšių sąsajos. Tai ir didelis informacijos įtaigumas, individualus 
procesų ir reiškinių suvokimas, santykis su gaunama informacija. Institucijos, ku-
rios užsiima edukacine veikla, yra išskirtinės ugdymosi institucijos. Šį statusą lemia 
keletas pagrindinių faktorių: šiose institucijose mokomasi iš pirminių kultūros šal-
tinių, yra tiesiogiai kontaktuojama su realiu objektu (Lietuvos. Ataskaitai..., 2012).

Straipsnio tikslas – išanalizuoti Lietuvos muziejuose siūlomas edukacines 
programas ir jų sklaidą, šių programų taikymą pagal ugdymo sritis ir jų patrau-
klumą. Tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:

1. Išanalizuoti muziejų siūlomų edukacinių programų teritorinę sklaidą.
2. Įvertinti programų pasiūlą remiantis ugdymo sritimis.
3. Palyginti edukacinių programų pasiūlos ir paklausos santykį 2008–

2014 m. 

EDUKACINIŲ PROGRAMŲ SKLAIDA LIETUVOJE

Iš 60 Lietuvos savivaldybių 19 iš jų nėra siūloma nė viena edukacinė progra-
ma (1 pav.).

1 pav. Muziejinių edukacinių programų sklaida Lietuvoje 
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Tai pavienės savivaldybės visoje Lietuvoje, didesnis jų skaičius yra Šiau-
rės Lietuvos vidurinėje dalyje, ties Linkuvos kalvagūbriu ir Mūšos−Nemunėlio 
žemumoje. 12 savivaldybių turi parengusios nuo 1 iki 3 edukacinių programų. 
Didesnė jų koncentracija yra Pietryčių Lietuvoje: tai Alytaus, Trakų, Vilniaus, 
Švenčionių rajonų savivaldybės ir pavienės savivaldybės vakarinėje Lietuvos da-
lyje. Daugiausia edukacinių programų siūloma 14 savivaldybių ir čia jų skaičius 
svyruoja nuo 4 iki 12 edukacinių užsiėmimų. Daugiausia šios savivaldybės iš-
sidėsčiusios Vidurio Lietuvoje. 9 savivaldybėse siūloma sudalyvauti nuo 13 iki 
20 edukacinių programų ir tai yra Anykščių, Biržų, Jonavos, Molėtų, Pasvalio 
ir kitų rajonų savivaldybės. Daugiau kaip 21 edukacinę programą siūlo 6 rajo-
nų ir miestų savivaldybės. Alytaus miesto savivaldybėje siūloma išbandyti net 
35 edukacines programas, kurios apima kelias ugdymo sritis, daugiausia akcen-
tuojami yra senieji amatai ir tradicijos. Kaišiadorių rajono savivaldybėje siūloma 
30 edukacinių programų, jos susijusios su literatūra, technologijomis, istorija, 
amatais ir kitomis sritimis. Kauno miesto savivaldybėje siūloma daugiausia, net 
90, edukacinių programų, apimančių įvairias ugdymo sritis. Siūloma išbandyti 
istorijos, technologijos, meno, gamtos mokslų ir kitas edukacines programas. 
Klaipėdos miesto savivaldybėje siūlomos 39 edukacinės programos, kurių dau-
guma yra susijusios su gamtiniais vietovės ypatumais. Lazdijų rajono savivaldy-
bėje siūlomos tik 22 edukacinės programos, tačiau teritorijos kontekste siūlomų 
programų skaičius ir įvairovė didelė. Siūloma išbandyti amatų, istorijos, senųjų 
papročių edukacines programas. 

Teritoriškai tai pavienės savivaldybės visoje Lietuvoje, didesnis jų skaičius yra Šiaurės 

Lietuvos vidurinėje dalyje, ties Linkuvos kalvagūbriu ir Mūšos−Nemunėlio žemumoje. 12 

savivaldybių turi parengusios nuo 1 iki 3 edukacinių programų. Didesnė jų koncentracija yra 

Pietryčių Lietuvoje: tai Alytaus, Trakų, Vilniaus, Švenčionių rajonų savivaldybės ir pavienės 

savivaldybės vakarinėje Lietuvos dalyje. Daugiausia edukacinių programų siūloma 14 savivaldybių 

ir čia jų skaičius svyruoja nuo 4 iki 12 edukacinių užsiėmimų. Daugiausia šios savivaldybės 

išsidėsčiusios Vidurio Lietuvoje. 9 savivaldybėse siūloma sudalyvauti nuo 13 iki 20 edukacinių 

programų ir tai yra Anykščių, Biržų, Jonavos, Molėtų, Pasvalio ir kitų rajonų savivaldybės. Daugiau 

kaip 21 edukacinę programą siūlo 6 rajonų ir miestų savivaldybės. Alytaus miesto savivaldybėje 

siūloma išbandyti net 35 edukacines programas, kurios apima kelias ugdymo sritis, daugiausia 

akcentuojami yra senieji amatai ir tradicijos. Kaišiadorių rajono savivaldybėje siūloma 30 

edukacinių programų, jos susijusios su literatūra, technologijomis, istorija, amatais ir kitomis 

sritimis. Kauno miesto savivaldybėje siūloma daugiausia, net 90, edukacinių programų, apimančių 

įvairias ugdymo sritis. Siūloma išbandyti istorijos, technologijos, meno, gamtos mokslų ir kitas 

edukacines programas. Klaipėdos miesto savivaldybėje siūlomos 39 edukacinės programos, kurių 

dauguma yra susijusios su gamtiniais vietovės ypatumais. Lazdijų rajono savivaldybėje siūlomos tik 

22 edukacinės programos, tačiau teritorijos kontekste siūlomų programų skaičius ir įvairovė didelė. 

Siūloma išbandyti amatų, istorijos, senųjų papročių edukacines programas.  

 
2 pav. Edukacinės programos pagal mokslo sritį 

 

Vilniaus miesto savivaldybėje siūlomos 55 edukacinės programos. Jos apima visas ugdymo 

sritis, įvairiapusės tarpdisciplininiu atžvilgiu. Siūlomos edukacinės programos apima amatus, 

istoriją, tradicijas, mokslą, technologijos, integruotosios programos ir kita.  
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Vilniaus miesto savivaldybėje siūlomos 55 edukacinės programos. Jos api-
ma visas ugdymo sritis, įvairiapuses tarpdisciplininiu atžvilgiu: amatus, istoriją, 
tradicijas, mokslą, technologijas; siūloma ir integruotųjų programų bei kita. 

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI IR JŲ DALYVIAI

Geografijos mokymasis mokykloje yra susijęs su nuolatiniu mokinių geo-
grafinio pasaulėvaizdžio formavimu. Geografijos mokytojas kaip asmenybė turi 
labai didelę įtaką, ką moksleivis išmoks, pamatys, sužinos apie savo kraštą, kul-
tūrą, istoriją, gamtą, todėl pedagogai privalo ne tik perteikti pagrindines teo-
rines dalyko turinio žinias, bet ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, per pamokas 
taikyti naujus darbo metodus, vykdyti tarpdalykinę integraciją, taip pat taikyti 
naujas technologijas, keisti ir paįvairinti tradicinę mokymosi aplinką. Žinant, 
kad geografija – labai plati disciplina, turinti didelę reikšmę visuomenei, sunku 
tikėtis, kad mokiniams mokantis šio dalyko pakaks tik teorinių žinių, aprėpian-
čių svarbias sąvokas, dėsnius, taisykles. Edukacinių programų metu suteikiama 
galimybė teorines mokinių žinias sieti su praktika ir lavinti mokinių suvoki-
mą, skatinti juos kelti vis kitus probleminius klausimus, ieškoti naujų priežasčių 
ir pasekmių ryšių, dinaminių pokyčių, atsiriboti nuo įprastų minčių sekų, be 
to, tai gana teigiamai veikia mokinį, jo elgesį, charakterio bruožus, bendravi-
mo ir bendradarbiavimo ypatumus, savarankiškumą. Žinant, kad mokiniams 
patinka ekskursijos, netradicinės pamokos, edukaciniai užsiėmimai, tai galima 
puikiai pritaikyti geografinio ugdymo procese. Edukacinių programų metu už-
siėmimai neretai yra vedami gamtoje, kadangi mokantis geografijos yra svar-
bu stebėti gamtos procesus, reiškinius, gamtinę aplinką, jos elementus, įvairius 
pokyčius – taip pratęsiamas ugdymo procesas ir taip galutinai praplečiamos ir 
įtvirtinamos geografinės žinios, supratimas, patikrinamos pamokų metu per-
imtos žinios ir gebėjimai jas taikyti (vystomi erdvinio geografinio suvokimo, 
orientavimosi aplinkoje, žemėlapio ir kitų šaltinių analizavimo gebėjimai, rea-
liai pamatomi geografiniai vaizdiniai). Daugiausia edukacinių programų / užsi-
ėmimų yra skirta socialinei ugdymo sričiai, visoje Lietuvoje yra siūloma išmė-
ginti 411 muziejinių edukacinių programų, antroje vietoje pagal populiarumą 
yra meninio ugdymo edukacinės programos, jų yra 176, trečioje vietoje pagal 
ugdymo sritį – gamtamokslinės programos, jų Lietuvoje siūloma 93. Mažiausiai 
populiarios yra šios ugdymo sritys: matematika, informacinės technologijos – 
yra parengta ir siūloma išbandyti tik po 2 programas. Edukacinių programų 
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gausą lemia jų visapusiškumas ir taikomumas, tačiau tai nereiškia, kad kitose 
parengtose muziejinės edukacijos programose nebus kitų disciplinų atitikmenų. 
Iš viso įvairaus amžiaus grupės atstovams yra siūloma išbandyti 10 ugdymo sri-
čių edukacinių programų, tai net 963 muziejinės edukacinės programos (Muzie-
jus..., 2015). Pagal amžiaus grupes daugiausia edukacinių programų yra siūloma 
išbandyti 1–5 klasių mokiniams, antroje vietoje – 6–8 klasių moksleiviams. Šios 
amžiaus grupės išskiriamos dėl jų informacijos imlumo ir didelio taikomumo. 
9–12 klasių moksleiviams ir vyresniems taip pat siūloma nemažai edukacinių 
užsiėmimų, bet, priešingai nei pirmosiose grupėse, tai siekiama įgyvendinti ne 
tik per praktinę patirtį – kūrybą, žaidimus, teatralizaciją, tačiau daugiau dėme-
sio skiriama informacijai ir jos pateikimo bei suvokimo būdams. praktinę patirtį – kūrybą, žaidimus, teatralizaciją, tačiau daugiau dėmesio skiriamas informacijai ir 

jos pateikimo bei suvokimo būdams.  

 
3 pav. Edukacinių užsiėmimų temų skaičius Lietuvos muziejuose 2008–2014 m.  

 

Muziejuose 2008–2014 m. daugiausia edukacinių užsiėmimų siūlė savivaldybių muziejai – 

tai sudarė 24,7 proc. visų edukacinių užsiėmimų 2008 m. ir net 53,9 proc. visų edukacinių 

užsiėmimų 2014 m. Edukacinių užsiėmimų skaičiaus didėjimas savivaldybių muziejuose siejamas ir 

su jų paklausa įvairiose amžiaus grupėse, su projektais ir investicijomis. Kita vertus, edukacinių 

programų stabilumas susijęs ir su muziejų metais (2014 m.). Mažiausias edukacinių programų 

skaičius siūlomas žinybiniuose muziejuose, tai susiję ir su muziejų specifika: 2008 m. tai sudarė 1,1 

proc., o 2014 m. – 4,7 proc. visų edukacinių užsiėmimų. Edukacinių programų skaičiaus mažėjimas 

buvo krizės laikotarpiu, t. y. 2008–2010 m., tuomet edukacinių programų sumažėjo 53,2 proc. 

lyginant su edukacinių programų kūrimo masiškumu 2008 m. Nuo 2011 m. edukacinių programų 

skaičius pamažu auga, kasmet siekia apie 13 proc. Daugiausia edukacinių užsiėmimų siūloma 

savivaldybių muziejuose, mažiausiai – žinybiniuose muziejuose.  
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3 pav. Edukacinių užsiėmimų temų skaičius Lietuvos muziejuose 2008–2014 m. 

Muziejuose 2008–2014 m. daugiausia edukacinių užsiėmimų siūlė savival-
dybių muziejai – tai sudarė 24,7 proc. visų edukacinių užsiėmimų 2008 m. ir net 
53,9 proc. visų edukacinių užsiėmimų 2014 m. Edukacinių užsiėmimų skaičiaus 
didėjimas savivaldybių muziejuose siejamas ir su jų paklausa įvairiose amžiaus 
grupėse, su projektais ir investicijomis. Kita vertus, edukacinių programų sta-
bilumas susijęs ir su muziejų metais (2014 m.). Mažiausias edukacinių progra-
mų skaičius siūlomas žinybiniuose muziejuose, tai susiję ir su muziejų specifika: 
2008 m. tai sudarė 1,1 proc., o 2014 m. – 4,7 proc. visų edukacinių užsiėmimų. 

Metai
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Edukacinių programų skaičiaus mažėjimas buvo krizės laikotarpiu, t. y. 2008–
2010 m., tuomet edukacinių programų sumažėjo 53,2 proc. lyginant su edukaci-
nių programų kūrimo masiškumu 2008 m. Nuo 2011 m. edukacinių programų 
skaičius pamažu auga, kasmet siekia apie 13 proc. Daugiausia edukacinių užsiė-
mimų siūloma savivaldybių muziejuose, mažiausiai – žinybiniuose muziejuose. 

 
4 pav. Parengtų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 2008–2014 m.  

 

Daugiausia parengtų edukacinių programų iki 2010 m. buvo nevyriausybiniuose muziejuose ir 

VšĮ bendras jų skaičius siekė 65,6 proc., arba 1 518 įvairių edukacinių programų temų, lyginant su 

visais edukaciniais užsiėmimais. Antroje vietoje – savivaldybių edukacinės programos, kurios 

sudarė 24,7 proc., arba 571 edukacinį užsiėmimą. Likę 9,3 proc. buvo skirti nacionaliniams, 

respublikiniams ir žinybiniams muziejams ir jų edukacinėms programoms. 2008 m. susidomėjimas 

edukacinėmis programomis gerokai išaugo, todėl buvo ne tik kuriama naujų edukacinių programų, 

bet ir didėjo jų įvairovė bei kito veiklos erdvė. 

O 2014 m. edukacinių programų pasiūla sumažėjo 24,5 proc., edukacinės programos tapo labiau 

koncentruotos ir išgrynintos. Nacionaliniuose muziejuose siūlomų edukacinių programų skaičius 

išaugo beveik 3 kartus lyginant su 2008 m. lygiu, t. y. iki 378 edukacinių programų. Savivaldybių 

muziejuose edukacinių programų skaičius išaugo beveik 1,5 karto – nuo 571 iki 953 programos. 

Labai išaugo ir edukacinių užsiėmimų skaičius žinybiniuose muziejuose, jų skaičius padidėjo 3 

kartus lyginant su 2008 m. (Muziejų veiklos..., 2015).  
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4 pav. Parengtų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 2008–2014 m. 

Daugiausia parengtų edukacinių programų iki 2010 m. buvo nevyriausy-
biniuose muziejuose ir VšĮ, bendras jų skaičius siekė 65,6 proc., arba 1 518 įvai-
rių edukacinių programų temų, lyginant su visais edukaciniais užsiėmimais. 
Antroje vietoje – savivaldybių edukacinės programos, kurios sudarė 24,7 proc., 
arba 571 edukacinį užsiėmimą. Likę 9,3 proc. buvo skirti nacionaliniams, res-
publikiniams ir žinybiniams muziejams ir jų edukacinėms programoms. 2008 
m. susidomėjimas edukacinėmis programomis gerokai išaugo, todėl buvo ne 
tik kuriama naujų edukacinių programų, bet ir didėjo jų įvairovė bei kito veik-
los erdvė.

O 2014 m. edukacinių programų pasiūla sumažėjo 24,5 proc., edukacinės 
programos tapo labiau koncentruotos ir išgrynintos. Nacionaliniuose muzie-
juose siūlomų edukacinių programų skaičius išaugo beveik 3 kartus lyginant su 
2008 m., t. y. iki 378 edukacinių programų. Savivaldybių muziejuose edukacinių 
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programų skaičius išaugo beveik 1,5 karto – nuo 571 iki 953 programų. Labai 
išaugo ir edukacinių užsiėmimų skaičius žinybiniuose muziejuose, jų skaičius 
padidėjo 3 kartus lyginant su 2008 m. (Muziejų veiklos..., 2015). 

 
5 pav. Lietuvos muziejuose surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius 2008–2014 m. 

 

Kitokia tendencija yra susijusi su edukacinių užsiėmimų skaičiumi Lietuvos muziejuose: jei 

edukacinių programų temų skaičius kito per visą analizuojamą laikotarpį, tai edukacinių užsiėmimų 

skaičius tik didėjo. Per 7 metus šis skaičius išaugo 48,9 proc. Lyderiai pagal surengtų edukacinių 

užsiėmimų skaičių – savivaldybių muziejai. Čia surengtų edukacinių programų skaičius per šį 

laikotarpį padidėjo tik 23 proc. Nacionaliniuose muziejuose edukacinių programų skaičius padidėjo 

58,2 proc. Respublikiniuose muziejuose edukacinių programų skaičius padidėjo 48,5 proc. 

Žinybiniuose muziejuose šis skaičius padidėjo 6,7 karto, lyginant su 2008 m. Nevalstybiniuose 

muziejuose ir VšĮ šis pokytis padidėjo 2,1 karto nuo pradinio lygmens. Didžiausias edukacinių 

programų dalyvių skaičius nagrinėjamu laikotarpiu buvo savivaldybių muziejuose: tai sudarė nuo 

150 236 edukacinių programų dalyvių 2008 m. iki 163 174 dalyvių 2014 m. Visose savivaldybių 

siūlomose edukacinėse programose dalyvavo daugiau kaip 60 proc. visų edukacinių programų 

lankytojų 2008–2014 metais (Muziejų veiklos..., 2015). 
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5 pav. Lietuvos muziejuose surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius  
2008–2014 m.

Kitokia tendencija yra susijusi su edukacinių užsiėmimų skaičiumi Lie-
tuvos muziejuose: jei edukacinių programų temų skaičius kito per visą anali-
zuojamą laikotarpį, tai edukacinių užsiėmimų skaičius tik didėjo. Per 7 metus 
šis skaičius išaugo 48,9 proc. Lyderiai pagal surengtų edukacinių užsiėmimų 
skaičių – savivaldybių muziejai. Čia surengtų edukacinių programų skaičius 
per šį laikotarpį padidėjo tik 23 proc. Nacionaliniuose muziejuose edukacinių 
programų skaičius padidėjo 58,2 proc. Respublikiniuose muziejuose edukaci-
nių programų skaičius padidėjo 48,5 proc. Žinybiniuose muziejuose šis skaičius 
padidėjo 6,7 karto, lyginant su 2008 m. Nevalstybiniuose muziejuose ir VšĮ šis 
pokytis padidėjo 2,1 karto nuo pradinio lygmens. Didžiausias edukacinių pro-
gramų dalyvių skaičius nagrinėjamu laikotarpiu buvo savivaldybių muziejuose: 
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tai sudarė nuo 150 236 edukacinių programų dalyvių 2008 m. iki 163 174 daly-
vių 2014 m. Visose savivaldybių siūlomose edukacinėse programose dalyvavo 
daugiau kaip 60 proc. visų edukacinių programų lankytojų 2008–2014 m. (Mu-
ziejų veiklos..., 2015).

 
6 pav. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 2008–2014 m.  
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m. su bendru muziejų edukacinių programų lankytojų skaičiumi tai sudaro 37 proc. visų edukacinių 
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Tačiau lyginant su 2008 m. labai išaugo edukacinių programų dalyvių skai-
čius žinybiniuose muziejuose: nuo 6 484 (2008 m.) iki 38 000 (2014 m.). Gerokai 
(net 5 kartus) išaugo dalyvių skaičius žinybiniuose muziejuose 2008–2014 m. 
Nevalstybiniuose muziejuose ir VšĮ edukacinių programų dalyvių skaičius kito 
nedaug ir liko panašus į 2008 m. lankytojų skaičių. Iš viso Lietuvos muziejuose 
per šį laikotarpį apsilankė beveik pusė milijono edukacinių programų dalyvių. 
2008 m. jų skaičius visuose muziejuose siekė 279 848 dalyvius, o 2014 m. šis 
skaičius išaugo du kartus – iki 418 913 edukacinių programų dalyvių. Savival-
dybių siūlomose edukacinėse programose analizuojamu laikotarpiu dalyvavo 
daugiau kaip 60 proc. visų edukacinių programų lankytojų. Augantis eduka-
cinių programų lankytojų skaičius rodo pačių edukacinių programų populia-
rumą ir naudą mokymo(si) procese vaizdžiai perteikiant informaciją ir ją per-
imant. 

Nagrinėjamu laikotarpiu dalyvių skaičius edukacinėse programose ir pačių 
surengtų edukacinių programų skaičius augo vienodai. Didžiausias edukacinių 
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programų lankomumas buvo stebimas 2014 m. Įtakos lankytojų skaičiaus augi-
mui turėjo ir muziejų metai, kurių pagrindinis tikslas buvo atkreipti valstybės 
ir visuomenės dėmesį į vykdomą kultūros įstaigų misiją saugoti kultūros ir is-
torijos vertybes, šviesti visuomenę. Iš viso 2008 m. visuose Lietuvos muziejuose 
surengtose edukacinėse programose apsilankė 285 543 dalyviai, kurie sudaly-
vavo 13 306 edukaciniuose renginiuose. Palyginus daugiausia lankytojų sulau-
kusias edukacines programas 2008 m. su bendru muziejų edukacinių programų 
lankytojų skaičiumi tai sudaro 37 proc. visų edukacinių programų lankytojų. O 
2014 m. surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius buvo 19 736. Juose dalyvavo 
418 913 dalyvių. Per 7 metus tiek surengtų edukacinių programų skaičius, tiek ir 
dalyvių skaičius jose padidėjo daugiau kaip 60 proc. 

1 lentelė. Edukacinių programų lankytojų skaičius Lietuvos muziejuose

  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.
Surengtų edukacinių 
programų skaičius 13 306 11 138 11 916 13 375 13 579 16 460 19 376

Dalyvių skaičius edu-
kacinėse programose 285 543 234 863 255 756 289 546 275 806 360 529 418 913

Palyginus daugiausia lankytojų sulaukusias edukacines programas 2014 m. 
su bendru muziejų edukacinių programų lankytojų skaičiumi tai sudaro 40 proc. 
visų edukacinių programų lankytojų. Daugiausia edukacinių programų dalyvių 
sulaukia šie Lietuvos muziejai: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos 
nacionalinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nacio-
nalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos 
etnokosmologijos muziejus, Lietuvos jūrų muziejus, Lietuvos liaudies buities 
muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus ir 
Kauno IX fortas. Edukacinių programų lankytojų skaičius per paskutinius me-
tus juose svyravo nuo 26 237 iki 6 330 lankytojų. Dalyvių skaičius šių muziejų 
rengiamose edukacinėse programose sudarė trečdalį visų edukacinių programų 
dalyvių skaičiaus 2014 m. (Muziejų veiklos..., 2015). 

Kasmet pastebima, kad edukacinių programų lankytojų skaičius auga, tam 
įtakos turi tai, kad gerėja pačių edukacinių programų kokybė, didėja ir informa-
tyvumas, plečiasi ir visuomenės požiūris į įvairią edukacinę veiklą. Dar viena 
priežastis yra ta, kad mokytojai yra labai aktyvūs ir kasmet mokymo planuose 
skiriama iki 10 pamokų pažintinei ir kultūrinei veiklai.
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IŠVADOS

1. Edukacinių programų paklausa ir pasiūla didėja, per 7 metus dalyvių skai-
čius jose išaugo 47 proc., o surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius padi-
dėjo 46 proc.

2. Didžiausia teminė edukacinių programų įvairovė yra pietrytinėje ir šiaurry-
tinėje šalies dalyse. 

3. Daugiausia edukacinių programų siūlo savivaldybių muziejai. Dalyvių skai-
čius jose padidėjo 8 proc., o surengtų programų – 19 proc.

4. Edukacinių programų įvairovę lemia gamtinės vietos sąlygos, tradicijos, 
kultūros ir istorijos santykis, etnokultūra. 

5. Edukacinių programų lankytojų skaičiaus augimą lemia tai, kad gerėja pa-
čių edukacinių programų kokybė, didėja jų informatyvumas, plečiasi ir vi-
suomenės požiūris į įvairią edukacinę veiklą.
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MUSEUM AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
Jolanta Butkutė

Summary

The article analysis major changes in preparation of museums’ educational pro-
grams. Such programs’ attractiveness from educational perspective, not only in terms of 
presenting new way of knowledge, but also as one of the way how to acquire, to learn and 
to use that knowledge in practical way. Educational sessions are seeking to help school-
children to learn in a better way, to remember particular information and strengthen it 
by completing practical tasks. The purposes of education are: a) to stimulate cultural, 
cognitive, artistic and other activities; b) to understand, remember and grasp the mea-
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ning of the given information; c) to strengthen the newly acquainted information by 
completing practical tasks; d) inspirational aspect of given information; e) understand-
ing of process and it’s phenomenon, correlation with the obtained information; f) ones’ 
interdisciplinary aspect. Educational programs are being modified depending on visi-
tors’ given feedback and ones needs. The article consists of several parts. The first part 
analysis the spread of educational programs in museums throughout Lithuania’s mu-
nicipalities. The second part analysis the spread of educational programs in museums 
depending on a particular educational area. The third part analysis museums’ educa-
tional programs’ need and availability in the period of 2008–2014.

Keywords: museums’ educational programs, activities of education, number of 
visitors. 


