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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Permainingas pavasario oras keistai veikia ir mūsų muziejaus edukacijų užsakovus. Tai
per dieną atskuba trys grupės, tai savaitę niekas nepasirodo. Gal pailsėję per vasarą būsite
aktyvesni? Labai tikimės.
Visos edukacijų dalyvių grupės prisiminimui mums palieka užpildytas anketas, iš kurių
žinome, kad didžioji dauguma šių metų mokytojų, atvedusių vaikus į užsiėmimus, yra
puikios mūsų draugės. Dažniausiai jos jau išbandžiusios bent keletą edukacinių užsiėmimų
programų, žino mūsų galimybes, negaili patarimų. Tikiuosi, kad ne tik anketose, bet ir
bendraudamos su kolegomis jos pamini muziejų geru žodžiu, paskatina nebuvusiuosius
išbandyti dėstomiems dalykams artimiausias edukacines temas. Labai laukiame naujų veidų,
susidomėjusių mūsų siūlomomis edukacijomis. Dauguma mūsų fonduose saugomų
eksponatų vis dar supakuoti, todėl kai kurių edukacinių programų fiziškai negalime
įvykdyti, tačiau visada stengiamės išpildyti užsakovų pageidavimus.
Noriu pasidžiaugti visais pirmo ketvirčio edukacijų dalyviais, o ypač gausiu būriu
velykinių margučių kūrėjų, kurie taip nuoširdžiai gilinosi į šv. Velykų papročius ir tobulino
įgūdžius margindami kiaušinius vašku. Tikimės, kad jiems šių metų šventinis vaišių stalas
buvo ne tik gausus, bet ir tradiciškai puošnus.
Kaip ir minėjau praėjusiame laikraštėlyje, muziejininkai stengiasi tobulinti jau
paruoštas edukacines programas, pritaikyti jas įvairioms amžiaus grupėms, kad kuo
platesniam dalyvių ratui jos būtų patrauklios ir įdomios. Džiaugiamės, kad Mažeikių rajono
savivaldybė remia mūsų norą praplėsti edukacinę programą „Baltų gentys ir archeologiniai
radiniai“. Išsamiau atnaujintą užsiėmimą pristatysime trečio ketvirčio laikraštėlyje.
Primenu, kad visas karščiausias mūsų naujienas pirmiausia galite sužinoti facebook
paskyroje https://www.facebook.com/mazeikiumuziejus/ ir internetinėje svetainėje
www.mazeikiumuziejus.lt – maloniai kviečiu kasdien aplankyti. 
„Kreželio kolekcijoje“ pristatome metalinių kryžių grupę. Vienijamės su Mažeikių
miesto švente, vyksiančia šių metų birželio 3-4 dienomis, skirta kalvystės menui. Trumpai
supažindiname su geležiniais kryžiais Lietuvoje, pasidžiaugiame mūsų muziejuje saugomu
rinkiniu.
Jūratė M.
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EDUKACINĖ PROGRAMA
„KEIČIASI LAIKAI, KEIČIASI DAIKTAI“
Jau įprasta Mažeikių muziejuje, kad mėgstamiausi ir dažniausiai
užsakomi edukaciniai užsiėmimai siejami su tošimi, kuriuos veda
vieninteliai Lietuvoje tošininkystės amatą puoselėjantys Raimonda
ir Vytautas Ramanauskai. Tačiau šį pavasarį grupių vadovai maloniais
žodžiais įvertino ir su įvairiomis eksponatų grupėmis supažindinančią
edukacinę programą „Keičiasi laikai, keičiasi daiktai“.
Ši programa nepastoviausia iš visų mūsų muziejuje sukurtų,
kadangi artimiausiai siejasi su tuo metu salėse eksponuojamomis
parodomis. Žmones nuo senų laikų supa daugybė daiktų, jie keičiasi,
nenumaldomai bėgant laikui, o tai ir akcentuojame šia edukacija.
Dažniausiai dalyviai mėgina bendromis jėgomis chronologiškai
teisingai sudėlioti po simboline laiko juosta besislepiančią avalynę,
labiausiai patikusią pasimatuoti, įsiamžinti nuotraukose. Kitos
edukacijos dalys persikelia į parodų sales. Galima nagrinėti per
tūkstantmečius pasikeitusius ginklus ir papuošalus. Kai buvo
eksponuojamos apšvietimo priemonės, edukacijos dalyviai aiškinosi
kelią nuo žvakės iki elektros lemputės. Tekstilės parodoje bandė rasti
savo rūbų ir senovinių audinių skirtumus.
Dabar yra puiki galimybė akivaizdžiai palyginti senuosius radijo
imtuvus su šiuolaikine aparatūra, o taip pat pasigrožėti išsaugota
geležinių kryžių kalimo tradicija. Ateity bus kitos parodos, galėsime
dar įvairiau pristatyti su daiktų kaita supažindinančią edukaciją.
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