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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS NAUJIENOS EDUKACIJOS TEMOMIS
REDAKTORĖS SKILTIS
Nelauktai – netikėtai atskubėjo ruduo, nusinešė paskutines
atostogų nuotrupas, įtraukė į darbų sūkurį, užvertė rūpesčių
lietumi.
Jau sulaukiame Jūsų užsakymų skambučių, kuriame planus
ateičiai, stengiamės užbaigti prisiimtus įpareigojimus. Tačiau
gyvenimas apipila dar ir naujais išbandymais.
Mes vėl kraustomės. Artimiausiu metu rajono Taryba turėtų
patvirtinti Mažeikių muziejaus fondų naujų patalpų vietą. Taigi,
mieli edukacijų mylėtojai – dar kartą prašysime kantrybės ir
supratimo. Visas edukacines programas, kurios vyksta fonduose
(pažintis su eksponatais, amatais, tautodaile ir pan.), bandykime
planuoti pavasariui, gal tada jau būsime pasiruošę priimti dalyvius.
Praėjusiame laikraštėlyje žadėjau išsamiau pristatyti
atsinaujinusią edukacinę programą „Baltų gentys ir archeologiniai
radiniai“. Tą ir darau – straipsniuką skaitykite antrame puslapyje.
Džiaugiamės, kad Mažeikių rajono savivaldybė remia mūsų norą
praplėsti archeologinę ekspoziciją įprasminančią ir gyvumo
įnešančią edukacinę programą.
Dar kartą primenu, kad visas mūsų naujienas galite sužinoti
facebook paskyroje https://www.facebook.com/mazeikiumuziejus/
ir internetinėje svetainėje www.mazeikiumuziejus.lt – karščiausia
informacija, renginiai ir darbai – mūsų padangėje jų gausu, tai
maloniai kviečiu žvilgterti kasdien. 
„Kreželio kolekcijoje“ pristatome šią vasarą Anapilin
iškeliavusią, daugeliui asmeniškai pažįstamą, nuoširdžiąją mūsų
muziejaus bičiulę, keramikę Genę Jacėnaitę.
Jos atsiminimų knygos pristatymas ruošiamas rugsėjo 29 d.,
17 val. Maloniai laukiame visų, neabejingų nuotaikingai
menininkės kūrybai.
Jūratė M.
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PAPILDYTA
ARCHEOLOGINĖ EDUKACINĖ PROGRAMA
Džiaugiamės, kad Mažeikių rajono savivaldybė parėmė mūsų norą praplėsti edukacinę
programą „Baltų gentys ir archeologiniai radiniai“. Už skirtas lėšas praktiniame,
archeologinius kasinėjimus imituojančiame užsiėmime, skirtame 5-12 klasių mokiniams,
dabar jau galime pasiūlyti ir jaunesnio amžiaus moksleiviams patrauklią veiklą.
Išbandę atradėjo potyrius, pradinukai bus kviečiami susipažinti su būriu kuršių,
žiemgalių ir žemaičių moterų ir vyrų, kuriuos tektų aprengti. Tikimės, kad popierinės
lėlytės ir žaidimas su įvairiais senųjų laikų drabužėlių piešinukais sužadins vaikų
modeliavimo gebėjimus, norą papuošti pasirinktą žmogutį, sukurti savitą baltų genčių
gyventojų būrį. Edukacijos dalyviai ne tik praplės žinias apie mūsų protėvių gyvenimą,
įtvirtins išgirstą informaciją praktiniu darbu, bet ir patobulins asmeninius charakterio
bruožus: atidumą, kruopštumą, skonio pajautimą, visumos matymą, draugiškumą.
Pradžia visada būna sunkiausia, nežinomybė neramina. Norėdami padrąsinti
pirmuosius, pasiryžusius užsisakyti naująją edukacinio užsiėmimo versiją (pritaikytą
darželių priešmokyklinių grupių auklėtiniams ir pradinių klasių mokiniams), iš anksto
pažadame – dešimčiai grupių skirsime po dovanėlę-siurprizą atminčiai.
Šis gražiai pasipuošusių lėlyčių būrys laukia susitikimo su Jumis nuo spalio 3 dienos.
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