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„Menų dūzgės 2016“ 

 

 2           2016 m. kovo 21–25 dienomis trečią kartą Lietuvoje vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. 
Šiais metais joje dalyvaus per 40 įvairių kultūros ir mokslo įstaigų. Jų edukatoriai, menininkai ir pedagogai 
siūlo mokytojams per 100 informacinių, kūrybinių, mokomųjų, kultūrinių renginių. Savaitės tikslas – 
skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves 
kaip mokinių kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką.  

           „Menų dūzgės“ yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro renginys, tradiciškai vykstantis mokinių pavasario atostogų 
metu.  

 
 Išsirinkite ir registruokitės į Jums aktualius „Menų dūzgių“ renginius 

 „Menų dūzgės“. Kas tai? 

 
V          „Menų dūzgių“ idėja gimė matant, kad kultūros įstaigų ir mokyklų bendradarbiavimas nėra toks 

intensyvus, koks galėtų būti. Ne visos mokyklos ir kultūros įstaigos spėja išnaudoti viena kitos galimybes, 
todėl kultūros edukacijos savaitės metu mokytojai sistemingai kviečiami susipažinti su kultūros įstaigų 
projektais ir veiklomis, kurios yra skirtos mokiniams ir mokykloms. „Menų dūzgių“ metu bendraudami, 
išmėgindami įvairias edukacines programas, parodas ir koncertus, seminarus ir kūrybines dirbtuves, 
dalydamiesi gerąja patirtimi, mokytojai pasisems idėjų, padedančių sukurti įdomų, motyvuojantį, 
atradimus ir kultūrinę orientaciją skatinantį ugdymo procesą. Juk tik plataus humanitarinio kultūrinio 
akiračio mokytojai eruditai gali veiksmingai ugdyti Lietuvos ateities kūrėjus. 

 Visi mokytojai yra menininkai, nes jie kuria kasdien 

         Šiais metais „Menų dūzgėse“ išryškėjo Lietuvoje populiarėjanti STEAM (angl. Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics) ugdymo kryptis. Mokytojai kviečiami pažinti ne tik meninę, etninę, 
bet ir techninę kūrybą. Programas „Kodėl skrenda lėktuvas?“, „LITUANICA žygis“ ir „Ugnis – mūsų draugas 
ir priešas“ pristatys Lietuvos aviacijos muziejus. Robotikos mokykla kvies naujausias technologijas 
išbandyti 3D projektavimo ir spausdinimo dirbtuvėse. Energetikos ir technikos muziejus įtrauks mokytojus 
į interaktyvius edukacinių programų pristatymus. 3D technologijas bibliotekoje pristatys Kauno miesto 
savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, o išbandyti robotiką, 3D grafiką ir iPAD planšečių galimybes 
edukacinei veiklai  kvies Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka. 

Kurkime! 

            
           „Menų dūzgių“ programoje šiemet gausu praktinių kūrybinių užsiėmimų.  
          „Mokyklų tobulinimo centras“, atsiliepdamas į tarptautinių tyrimų išvadas apie mažėjantį skaitančių 
vaikų skaičių bei teksto suvokimo problemas, inicijavo kultūrinį-edukacinį projektą „Vaikų žemė“, kurio 
tikslas – kurti tekstu paremtus kultūrinius ir švietimo produktus. „Menų dūzgėse“ centras pristato teksto 
minkymo užsiėmimą.   
            Nacionalinė dailės galerija kovo 22 ir 23 dienomis kviečia į kūrybines dirbtuves. Lietuvos Didžiosios          
  Kunigaikštystės valdovų rūmai siūlo mokytojams išmėginti edukacines programas Gediminaičių dinastija: 
giminės medis literatūroje ir mene ir Heraldikos pradžiamokslis. 
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           Nuo pirmųjų „Menų dūzgių“ dalyvauja Vilniaus grafikos meno centras. Šiemet jis siūlo dvi kūrybines 
dirbtuves: Šilkografija ir Ofortas (pastaroji vyks kovo 23 ir 25 dienomis).  
          Kauno kino centras „Romuva“ kviečia į animacijos dirbtuves „Kalbu vaizdu“, Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras – į kūrybines dirbtuves „Mintys gula margais raštais“. 
          Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka teigia, kad linijinis šokis – lengviausias būdas pradėti 
šokti , ir kviečia šokti kartu.  
          Marijampolės kraštotyros muziejus kviečia išmėginti edukacinę programą Tradicinė puodininkystė. 
          Meno ir edukacijos centras kviečia į Popieriaus laboratoriją. Be to, mokytojai kviečiami pasipuošti 
namus Velykoms. Šventų Velykų temą tęsia ir Utenos kultūros centras, kūrybinėse dirbtuvėlėse kviesdamas 
pasigaminti Velykų dekoracijas. 

          Viešoji įstaiga „Sakralus menas“ kviečia į kūrybines dirbtuves „Istorijos atspindžiai Vilniaus 
senamiestyje“. „Menų dūzges“ užbaigs „Gintaro galerijos“ gintaro apdorojimo pamoka.   

Sužinokime! 

 
          Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į Juozo Grušo ir Balio Sruogos gyvenimo ir kūrybos 
pristatymus. 
          Varėnos rajono savivaldybės Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus supažindins su šio 
rašytojo gyvenimu ir kūryba programoje „Kūrybos versmė – gimtoji erdvė“. 
           Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka pristatys užsienio duomenų bazes 
bibliotekoje,  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – pokalbį Baltai: mitologija ir literatūra. 
          Bibliotekininkų bendruomenė kviečia pažinti bibliotekų galimybes programose Rinkis knygą ar 
straipsnį bibliotekos elektroniniame kataloge ir Elektroninės bibliotekininkų paslaugos. 
          Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka pristato programas: Netradicinė anglų kalbos 
pamoka, Šiaulių dokumentiniai vaizdo įrašai kaip švietimo priemonė, Elektroninės knygos lietuvių kalba 
interneto portaluose ir Knygos ženklo kodas. Knygos temą tęsia Meno ir edukacijos centras programoje 
Knygos gimimas. 
 

Edukacijos ir bendradarbiavimo galimybių pristatymai 

 
         Tikslingai edukacines aplinkas pritaikyti dalyko mokymuisi geriau galės mokytojas, pats išbandęs 
edukacines programas, susipažinęs su jų galimybėmis.  
          Išsamiai „Menų dūzgėse“ pristatomi Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro edukaciniai 
užsiėmimai. 
          Lietuvos liaudies buities muziejus pristato programą „Tarp miestelio ir kaimo“, atskleidžiančią 
įvairiapusę edukacinę muziejaus veiklą, ir naujieną – interaktyvius praktinius užsiėmimus. 
          Maironio lietuvių literatūros muziejus pristato savo edukacines programas vyresniųjų ir pradinių klasių 
mokytojams. 
          Klaipėdos laikrodžių muziejus kviečia mokytojus susipažinti su edukacine veikla. Užsiėmimai išties 
netradiciniai, susieti su laiko samprata ir skaičiavimu senovėje.  
         Panevėžio krašto muziejus pristato edukacinių programų ciklą „Saulėgrįžos ratu“, supažindinantį su 
kalendorinių švenčių tradicijomis.  
          Trakų istorijos muziejus kviečia susipažinti su edukacine veikla ir išbandyti programą „Viduramžių 
karyba“. 
          Edukacinės veiklos pristatymas kovo 22 ir 23 dienomis vyks Vilkaviškio krašto muziejuje. 
          Šiaulių „Aušros“ muziejus kovo 21 ir 23 dienomis pristatys Fotografijos muziejaus edukacinius 
užsiėmimus. 
          Liudviko Rėzos kultūros centras kviečia giliau pažinti Neringos miestą ir centro edukacinę veiklą.             
          Užupio meno inkubatorius „Menų dūzgių“ dalyviams praves ekskursiją po menininkų dirbtuves.  
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Edukacinę veiklą pristato muzikos kolektyvai 

 
          Lietuvos kamerinis orkestras pristatys edukacinį projektą „Apie muzikos žvaigždes. Dabar ir anksčiau“: 
Gyvenimo būdas, istorija ir muzika, skirtą  supažindinti su įvairių laikotarpių muzikos žvaigždžių gyvenimu. 
          Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras mokytojams pristatys programą „Pažinkime operą“, 
skirtą L. van Bethoveno operos „Fidelijas“ aptarimui, pakvies į teatralizuotą ekskursiją.  
         Kelias įdomias edukacines programas siūlo koncertinė įstaiga „Kauno santaka“. Tai muzikos ansamblio 
„Ainiai“ programa „Skamba skamba kankliai, atatarai lamzdžiai“ (pristatymas kartojamas Kaune kovo 23 
dieną).  Pristatomos Kauno bigbendo programos „Pasaulio ritmai“ su mušamųjų virtuozu Arkadijumi 
Gotesmanu ir „Ponas saksofonas“; edukacinė programa „Sveiki, aš – pučiamųjų orkestras“. Šis renginys kovo 
22 dieną vyks Vilniuje, o 23 d. – Kaune. 
       Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija" pristatys savo edukacines programas.  
 

Kultūriniai pažintiniai renginiai 

           
           2015 metais „Menų dūzgėse“ mokytojai buvo kviečiami į spektaklius, koncertus, parodas, filmus. Šiais 
metais tradicijos tęsiasi. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į Orkestro artistų koncertą, 
Nacionalinė dailės galerija kovo 24 ir 25 dienomis mokytojams organizuoja ekskursijas; Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centras kviečia aplankyti tapybos ir grafikos darbų parodą „Baltų ženklai lietuvių tautodailėje“. 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus siūlo programą „Čiurlionis kviečia“: kovo 21–25 d. bus galima 
nemokamai apsilankyti muziejaus filialuose, kur muziejaus specialistai atskleis jo įvairiapusiškumą, filialų 
specifiką, pristatys saugomas meno vertybes, supažindins su naujausiomis parodomis. Kauno kino centras 
„Romuva“ organizuoja filmo „Mari istorija“ peržiūrą ir diskusiją. Filmas moko pažinti pasaulį remiantis 
pojūčiais ir bandyti suprasti, kaip gyvena žmonės, turėdami tam tikrą negalią.  
        Ypač džiugu, kad šiais metais prie „Menų dūzgių“ prisijungė vienintelis profesionalus šiuolaikinio šokio 
teatras Lietuvoje „Aura“. Mokytojai kviečiami susitikti su teatro įkūrėja, choreografe Birute Letukaite ir 
dalyvauti vyksme „Susipažinkime: laisvasis šokis“. 
 

Gerosios praktikos sklaida 

 
           Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla atvira pokyčiams ir inovacijoms. Ji „Menų dūzgėse“ pristatys 
savo patirtį ir pakvies į atvirą šiuolaikišką solfedžio pamoką.   
          Kauno choreografijos mokyklos mokytojai praves atviras klasikinio, charakterinio, šiuolaikinio šokio 
pamokas ir pakvies į mokyklos mokinių koncertą.  

            Su dailės mokymo metodais Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje mokytojai galės susipažinti 
užsiėmime Dailės pažinimas per meninę raišką.  

            Ugdymo plėtotės centras kviečia kryptingai tyrinėti kultūrines edukacines aplinkas ir išmokti kurti 
turiningas integruoto ir tiriamojo pobūdžio užduotis kvalifikacijos tobulinimo programoje „Menų dūzgės“: 
mokinių mokymosi edukacinėse aplinkose galimybės“. Mokymų metu dalyvių parengtos užduotys bus 
pristatytos Lietuvos pedagogų bendruomenei. 

 
Dalyvaukite renginiuose, būkite kūrybingi ir žingeidūs! 

  
Parengė Žydrė Jautakytė 

 

  Daugiau informacijos 
apie UPC veiklą 

ieškokite interneto svetainėje 
 

 

Klausimus galite pateikti 
el. p. info@upc.smm.lt 

arba UPC svetainėje 

 

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui  siųskite 

el. p. jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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