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Tikslas. Pasidalinti švietimo ir kultūrinių įstaigų bendradarbiavimo patirtimi ieškant naujų, šiuolaikinių 
formų, bei skatinti organizacijų glaudesnį bendradarbiavimą.  
 
 
 

Gerosios patirties istorijų temos ir pranešėjai:  

Tema. MOKYMASIS KULTŪRINĖSE MIESTO ERDVĖSE – IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS 

Anotacija. Tai tęstinis trečius metus vykdomas Klaipėdos Vydūno gimnazijos ir KKKC Parodų rūmų 
bendradarbiavimas. Pirmus metus buvo atsižvelgiama į Parodų rūmų siūlomas edukacijos temas: pradėta 
bendradarbiauti su juose dirbančia edukatore Inga Norkūniene ir jos šunimi – asistentu Kuršiu. Antrus metus 
su tais pačiais mokiniais ir mokytojų komanda buvo susitarta dėl kryptingo darbo integruojant atskiras 
dalykines pamokas ir erdvių ekspozicijas. Remiantis šios klasės patirtimis buvo pradėtas ruošti Klaipėdos 
ugdymo departamento projektas „Moksleivių meninių kompetencijų ugdymo modelis“, skirtas Klaipėdos 
kultūrinių bei švietimo institucijų bendradarbiavimui, siekiant pagilinti bei praplėsti ugdymo programą. Šiuo 
metu KKKC Parodų rūmų erdvėse vyksta visos dienos pamokos. Projekte dalyvauja visi tai klasei dėstantys 
mokytojai dalykininkai. Pamokos parodų erdvėse vyksta pagal tvarkaraštį ir iš anksto parengtą programą. 

Pranešėja Ingrida Bertulienė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė.  
Pranešimas https://www.youtube.com/watch?v=kPQs2EmrLWc 
 
Pranešėja Inga Norkūnienė, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro kultūrinės veiklos vadybininkė. 
Pranešimas https://www.youtube.com/watch?v=L-5V-2Tkm2k 
 

   



Tema. TEKSTO IR VAIZDO JUNGTYS. INTEGRUOTOS LITERATŪROS IR DAILĖS PAMOKOS 
MUZIEJUJE 

Anotacija. Literatūra ir dailė, nors yra skirtingos meno rūšys, turi ir daug sąsajų. „Ar perskaitote mano 
paveikslus?“ – klausia dailininkas Algirdas Gataveckas, lyg atverdamas galimybę ieškoti jungčių tarp dailės 
kūrinio ir literatūros teksto, t. y. „skaityti“ abu. Muziejaus edukacijose kviečiame skaityti šiuolaikinės 
literatūros tekstus ir jais prakalbinti dailės kūrinius. Taip skatiname geriau suprasti modernųjį meną ir 
užmegzti ryšį su konkrečiais kūriniais. 

Pranešėjos: 
Ilona Ežerinytė, rašytoja ir pedagogė  
Inga Gresienė, vadovėlių autorė 
Pranešimas https://www.youtube.com/watch?v=NhxCTNszCSA&t=5s 
 

   

 

 

Tema. AR ĮMANOMA MOKYTIS ANGLŲ KALBOS DAILĖS GALERIJOJE? 

Anotacija. Atvykęs į kiekvieną naują miestą, keliauninkas vėl randa tą dalį savo praeities, kurios nebežinojo 
turįs: keistumas to, kuo nebesi ar ko nebeturi, užklumpa tave netikėtai svetimose, dar neužvaldytose vietovėse 
(Italo Calvino). Nauja erdvė ir teritorija visuomet yra tam tikras iššūkis, nauja patirtis ir savęs atradimas. Šių 
dienų mokymasis nebegali užsidaryti (greičiausiai niekada ir negalėjo) tik mokyklose. Jis vyksta visą 
gyvenimą nuolat mokantis, o realios patirtys tai tik sustiprina. Pamokos muziejuje ar galerijoje reikalauja 
kūrybinių pastangų iš mokytojų, mokinių ir muziejų bei galerijų darbuotojų. Neįprasta pamokos erdvė ir 
formatas yra sudėtingas ir tuo pačiu įdomus iššūkis, todėl verta žengti žingsnį už mokyklos ribų, atrandant 
naują pažinimo ir patyrimo būdą. 

Pranešėjos: 
Ernesta Šimkienė, Šiaulių dailės galerijos kultūrinių renginių ir parodų kuratorė, l. e. p. direktorė  
Alla Chvostova, Tarptautinio Bakalaureato programos anglų kalbos mokytoja 
Pranešimas https://www.youtube.com/watch?v=JMdMJ5AUGpY  



   

 

 

Tema. MUZIEJUJE NE APŽIŪRINĖJU, O LYGINU 

Anotacija. Gamtos mokslų atstovas mokinių patirtis muziejuje pristatys per gyvo organizmo sandaros ir 
gyvybės istorijos palyginimą. Kiekvienas gyvas organizmas yra nulemtas milijonų metų evoliucijos ir savo 
padėties gyvybės medyje, ryšiais su jį formuojančia aplinka. Taip ir mes, atėję į muziejų, niekada nematome 
objektų tokių, kokie jie yra savaime, o suvokiame juos per asmenines patirtis, per tai, kiek mums tai yra 
pažįstama ir aktualu. lektorius pasidalins asmenine patirtimi muziejuose ir kaip jis kuria užduotis visai klasei 
išvykų metu. 

Pranešėjas Simonas Saarmann, LGS geologinio švietimo ir geopaveldo pirmininkas, edukacijų kūrėjas ir 
mokytojas  
Pranešimas https://www.youtube.com/watch?v=Rfph3psPcwU 
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