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ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MUZIEJAUS VEIKLOS PROGRAMA 

2017 –2020 METAMS 

 

 

BENDROS NUOSTATOS 

 

Ekspozicijose ir fonduose kaupiama medžiaga apie mokyklos ir gyvenamosios 

vietovės švietimo istoriją.  

Muziejus atlieka pažintinę, švietėjišką ir ugdomąją funkcijas. Organizuojamos 

pamokos, neformalusis švietimas, susitikimai, parodos. Muziejuje kuriamos ir vykdomos 

edukacinės programos. Mokiniai, naudodamiesi muziejaus medžiaga, dalyvauja įvairiuose 

edukaciniuose projektuose, netradicinio ugdymo dienose.  

 

MUZIEJAUS FONDAI 

 

Visos muziejuje esančios muziejinės vertybės skirstomos į pagrindinį ir pagalbinį 

fondus. Muziejaus pagrindinio fondo rinkinius sudaro nuolat saugoti priimti ir turintys 

autentiškumą bei išliekamąją vertę eksponatai. Pagalbinį fondą sudaro neautentiški, neturintys 

išliekamosios vertės, tačiau muziejaus veiklai reikalingi eksponatai, taip pat objektai, naudojami 

parodoms ir ekspozicijoms apipavidalinti, informacijos, ugdymo proceso, mokymo ir kitiems 

tikslams.  
Muziejinės vertybės gali būti panaudojamos:  

- ekspozicijoms ir parodoms ruošti;  

- mokymo ir ugdymo procese;  

- kultūros paveldo propagavimui.  

 

MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS PANAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE 

 

  Mokyklos muziejus naudojamas atskirų dalykų pamokų metu gaunamai 

informacijai papildyti ir įtvirtinti. Mokyklos muziejuje vykdomi edukaciniai projektai, 

popamokiniai renginiai, parodos. Mokytojo vadovaujami mokiniai turi galimybę mokyklos 

muziejuje išmokti skirti vertybes, įgauna kolekcionavimo pradmenis, susipažįsta su gido 

profesija. Kad ir kokios krypties būtų ekspozicija, muziejuje galima rengti mokinių kūrybos, 

kolekcijų pristatymo parodas.  

Muziejaus ekspozicijos neturi būti statiškos ir neliečiamos. Apie daugelį senųjų 

daiktų vaikai sužino tik iš muziejaus ekspozicijų, todėl labai svarbu, kad vaikai prie šių daiktų 

galėtų prisiliesti, išmoktų jais naudotis. Iš fondų ar naujai gautos medžiagos gebėtų rengti 

kilnojamąsias parodas tiek muziejuje, tiek kitose mokyklos vietose. 

 

 

 



MOKYKLOS MUZIEJAUS VEIKLA 

 

 

 

 

 

Eil. Nr. 

 

 

 

Veikla 

 

 

 

Laikotarpis 

 
1. 

 

Muziejaus nuostatu ir veiklos programos rengimas 2017 - 2018m.  

 

2. 

Muziejaus medžiagos apskaita ir sisteminimas 2017 - 2020 m. 

 

 

 
3. 

 

Mokyklos muziejaus fondų skaitmeninimas  2017–2020 m. 

 
4. 

 

Renkama medžiaga mokyklos muziejui. 

Bendravimas su esamais ir buvusiais mokytojais, 

mokiniais  

2017–2020 m. 

 
5. 

 

Pristatoma surinkta medžiaga  2017–2020 m. 

 
6. 

 

Galimos bendruomenės narių kolekcijų parodos  2017–2020 m. 

 
7. 

 

Susitikimai su įdomiais žmonėmis  2017–2020 m. 

 
8. 

 

Kūrybinės ir saviraiškos parodos (muziejuje 

organizuojamos mokinių kūrybos, kolekcijų 

pristatymo parodos)  

2017–2020 m. 

 
9. 

 

Edukacinių programų, atitinkančių ugdymo 

programas, kūrimas. Pamokos muziejuje  
Ilgalaikiuose planuose 

kiekvienais mokslo metais pagal 

ugdymo planą  

 
10. 

 

Projektų rengimas ir vykdymas   2017–2020 m. 

 
11. 

 

Mokyklos mokinių laidų įamžinimas ir 

archyvavimas mokyklos muziejuje 

(bendradarbiaujant su klasės auklėtojais)  

Kiekvienais mokslo metais 

birželio mėnesį  

 
12. 

 

Mokyklos renginių įamžinimas  

(bendradarbiaujant su mokytojais)  
2017–2020 m. 

 


