PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. R1-289
ŠALIES MOKYKLŲ MUZIEJŲ VEIKLOS APŽIŪROS-KONKURSO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šalies mokyklų muziejų veiklos apžiūros-konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai
reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir
nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
II. KONKURSO TIKSLAI
2.1. puoselėti mokyklinę muziejininkystę;
2.2. viešinti edukacinę mokyklų muziejų veiklą;
2.3. išaiškinti geriausius mokyklų muziejus.
III. KONKURSO DALYVIAI
3. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
muziejai.
IV. DARBŲ REIKALAVIMAI
4. Darbuose turėtų būti pateikta 2021–2022 m. muziejaus veikla:
4.1. edukacinė veikla: programos, projektai, integruotos pamokos, apžvalginės ar teminės
ekskursijos, vakaronės, šventės (įdomesnes programas pridėti), susitikimai, eksponatų rinkimas,
parodos, atvirų durų dienos, tradicijos ir kt.;
4.2. netradicinės darbo formos;
4.3. partnerystė ir bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir kitais muziejais;
4.4. muziejaus veiklos sklaida.
5. Darbai gali būti pateikti įvairiomis formomis: dokumentų kopijomis, nuotraukomis,
iliustracijomis ir kt. Pateiktys – iki 30 skaidrių, filmuota medžiaga – iki 10 min. Medžiaga,
metrikuota: nurodytas tikslus mokyklos adresas, telefonas, el. paštas, muziejaus pavadinimas,
profilis, vadovo ir mokinio (-ių), parengusio (-ių) darbą, vardas (-ai), pavardė (-ės).
6.Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai
suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti
Konkursui pateiktus darbus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.
V. DARBŲ PATEIKIMAS
7. Konkursas vyksta 2022 m. gegužės–rugsėjo mėn.
8.Konkurso dalyviai registruojasi iki 2022 m. gegužės 31 d. interneto svetainėje
https://www.lmnsc.lt/mokyklu_muzieju_apziuros/.
9. Vaizdinės medžiagos pateikimo formos: failus įkelkite į ,,Google“ diską, Wetransfer,
DropBox, Youtube ir kt. erdves, iš kurių elektroninėje anketoje pateikiama tik nuoroda. Skaitmeninis
variantas ir mokyklos muziejaus veiklos anketa (1 priedas) – siunčiami iki 2022 m. birželio 30 d.
– el. paštu arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt.
10. Visi muziejai, t. y. net ir nedalyvaujantys konkurse, prašomi iki 2022 m. birželio 30 d.
pateikti užpildytą anketą (1 priedas). Anketas siųsti el. paštu arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt.

11. Konkurso nugalėtojai bus pakviesti į konferenciją, kuri vyks 2022 m. rugsėjo mėnesį
Vilniuje. Konferencijos metu vyks konkurso aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas.
VI. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
12. Geriausi šalies mokyklų muziejai, muziejų vadovai apdovanojami Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos diplomais, atminimo prizais, aktyviausi jaunieji
muziejininkai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro pagyrimo raštais.
VII . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Konkurso koordinatorius – LMNŠC Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus
metodininkas Arvydas Ščiukaitis, tel. (8 5) 215 4319. arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt.
14. Informacija apie konkursą skelbiama LMNŠC interneto svetainėje www.lmnsc.lt
skyrelyje ,,Konkursai“.
_____________________________________________

1 priedas
MOKYKLOS MUZIEJAUS VEIKLOS ANKETA
2021–2022 m.

1. Rajonas, miestas _______________________________________________________________
2. Mokykla _____________________________________________________________________
(adresas, tel., el. paštas)

3. Muziejaus pavadinimas, profilis ___________________________________________________
4. Muziejaus vadovas ______________________________________________________________
(vardas, pavardė, savaitinis apmokamų valandų skaičius, tel., el. paštas)

5. Muziejaus vadovo kvalifikacijos kėlimas _____________________________________________
(dalyvavimas seminaruose, konferencijose)

6. Trumpa muziejaus charakteristika___________________________________________________
(muziejaus įsteigimo data, ekspozicijos skyriai ir kt.)
______________________________________________________________________________________
9. Muziejinių vertybių skaitmeninimas ______________________________________________________
(jei vykdoma, nurodyti eksponatų skaičių, numatomą skaitmeninti)
10. Renginių muziejuje skaičius:
Pamokų ______
Ekskursijų ____
Vakaronių____
Parodų ______
Susitikimų ___
Konkursų_____
11. Įdomiausi ir tradiciniai renginiai _________________________________________________________
(2021–2022 m. mokykloje ir su vietos bendruomene (trumpas aprašymas)
______________________________________________________________________________________
12. Edukacinė veikla:
12.1. Parengta edukacinių programų _________________________________________________________
(temų pavadinimai ir skaičius, trumpas aprašymas)
12.2. Pravesta edukacinių užsiėmimų ________________________________________________________
(skaičius, dalyvių skaičius)
13. Projektai __________________________________________________________________________
(trumpas aprašymas)
14. Netradicinės darbo formos muziejuje ___________________________________________________
(išsamus aprašymas)
15. Partnerystė ir bendradarbiavimas su kitais muziejais ________________________________________
(mokyklų, respublikiniais, savivaldybių, visuomeniniais ir kt.)
16. Muziejaus veiklos viešinimas ______________________________________________________
(darbų nuorodos, numatomų darbų sąrašas, pvz., informacinių leidinių rengimas ar kt.)
17. Lankytojų skaičius per 2021–2022 m. ____________________________________________________
(vietos bendruomenė, kitų mokyklų mokiniai, Lietuvos ir užsienio
turistai)
___________________________
Užpildytą anketą prašome siųsti iki 2022 m. birželio 30 d. Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus
metodininkui Arvydui Ščiukaičiui el. paštu: arvydas.sciukaitis@lmnsc.lt, tel. pasiteiravimui (8 5) 215 4319.

