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Viešoji įstaiga „Pamėginčius“ kviečia tyrinėti unikalų,
pasaulyje analogų neturintį kūrinį, apimantį mokslo,
meno bei technologijų sritis, – instaliaciją „Tautiška
giesmė“.

Kaip ir ankstesnėse „Menų dūzgėse“, Valstybinis
simfoninis orkestras dovanos mokytojams kamerinės
muzikos koncertą „Pavasario mūza“.

Valstybinio jaunimo teatro aktorė Aušra Pukelytė
kviečia mokytojus į spektaklį-ekskursiją „Ekspedicija į
teatro vidų“.

Ugdymo plėtotės centras kviečia mokytojus dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo seminare „Menų dūzgės“:
mokinių mokymosi edukacinėse erdvėse galimybės“.

Šiuolaikinio meno centre vyks ekskursija mokytojams
po Roberto Narkaus solo parodą „Nešėjas“. Centro
edukatoriai ir mokytojai diskutuos apie interaktyvių
priemonių taikymą šiuolaikinio meno edukacijoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija organizuoja
diskusiją aktualia autorių teisių apsaugos tema. Į
mokytojų klausimus atsakinės advokatė dr. Jūratė
Usonienė ir Kultūros ministerijos Autorių teisių
skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė.

Nacionalinėje dailės galerijoje mokytojams bus
organizuojama ekskursija, edukacinis užsiėmimas ir
videomeno kūrinių peržiūra.

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro edukatoriai
kviečia mokytojus susitikti su L. van Bethoveno operos
„Fidelijas“ kūrėjais ir patyrinėti teatro užkulisius.

Lietuvos muzikų sąjunga kviečia mokytojus peržiūrėti
artėjančiam atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti
skirtą medijų operą „Traviata“.

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos kviečia
susipažinti su kino edukacinėmis galimybėmis.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose
mokytojai improvizuos operą „Elenos pagrobimas“. 

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS
centre organizuojama paskaita „Pasaulio ir Lietuvos
kultūros paveldas virtualioje erdvėje“.

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vyks kūrybinės
dirbtuvės „Mokytojas=Režisierius“. Dirbtuvių dalyviai
sužinos praktinių metodų, kaip valdyti savo
kūrybiškumą, skatinti vaizduotę ir novatorišką
mąstymą, rasti kūrybiškumo šaltinių kasdieniame
vgyvenime.

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro
edukatoriai supažindins mokytojus su edukacinėmis
programomis „Grakštus aksesuaras“ ir „Menas ir
dvasingumas“, praves tikybos pamoką muziejuje ir
integruotą pamoką „Camera obscura“.

Lietuvos nacionalinė filharmonija kviečia į edukacinį
projektą „Planeta orkestras“ – profesionalūs muzikos
ekspertai – dirigentas ir muzikos istorikė papasakos
kas sieja muziką ir fiziką, išgirsite įdomių istorijų iš
muzikantų gyvenimo.

VILNIUJE IR APLINK

Išsirinkite ir registruokitės į aktualius „Menų dūzgių“ renginius

2017 m. balandžio 10–14 dienomis ketvirtą kartą Lietuvoje vyks kultūros edukacijos
savaitė „Menų dūzgės“. Savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą,
plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių
kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką. Siekiame, kad mokytojai, įgytos
patirties įkvėpti, į kultūros erdves dar ne kartą grįžtų – jau kartu su mokiniais,
skatintų juos tyrinėti ir tobulėti, sukurtų naujų, aktyvų mokymąsi motyvuojančių
užduočių. Tikime, kad ši neįkainojama mokytojų patirtis prisidės prie mokiniųužduočių. Tikime, kad ši neįkainojama mokytojų patirtis prisidės prie mokinių
pasiekimų gerinimo.
Šiais metais į „Menų dūzgių“ sąjūdį įsitraukė 42 kultūros ir švietimo įstaigos. Jų
edukatoriai, menininkai ir pedagogai siūlo mokytojams per 80 informacinių,
kūrybinių, mokomųjų, kultūrinių renginių. „Menų dūzgės“ yra Ugdymo plėtotės
centro inicijuojamas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Švietimo ir
mokslo ministerijos palaikomas renginys, tradiciškai vykstantis mokinių pavasario
atostogų metu.atostogų metu.
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Lietuvos liaudies buities muziejuje (Kaišiadorių r. sav.,
Rumšiškės) mokytojai dalyvaus edukacinėje popietėje
„Sveiks, sveteli margs“ ir susipažins su įvairiomis čia
vykdomomis edukacinėmis programomis.

Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
supažindins mokytojus su informacinių technologijų
srities būrelių veikla.

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje (Molėtų r. sav.,
Kulių kaimas) mokytojai kviečiami pažinti šviesos
paslaptis.

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros
centras-muziejus kviečia į ekskursiją po Paežerių
dvaro rūmų ekspozicijas ir muziejaus vykdomas
edukacines veiklas.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka pristato
edukacines veiklas ir mokymosi bibliotekoje galimybes.

Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ kviečia į „Lėlininko
dirbtuvėlę“.

Panevėžio kraštotyros muziejus pristato edukacinę
programą „Vienu balsu“. Programa skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui.

KITUOSE LIETUVOS MIESTUOSE

Kaip ir kiekvienais metais, didelę edukacinių programų
įvairovę pristato Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka. Tai ir netradicinės pamokos, ir
Šiaulių miesto istorijos pažinimas, ir išmaniųjų
technologijų pristatymas, ir daug kitų veiklų. Per jas
parodoma, kad biblioteka gali būti įdomaus ir sėkmingo
mokymosi vieta.mokymosi vieta.

Šiaulių „Aušros“ muziejus kviečia mokytojus išmėginti
Fotografijos muziejuje ir Chaimo Frenkelio viloje
organizuojamas edukacines programas. 

ŠIAULIUOSE

Edukacinę veiklą, žaidimus ir mobiliąsias programėles
mokytojams pristatys Klaipėdos apskrities viešoji Ievos
Simonaitytės biblioteka.

Prano Domšaičio galerijos edukatoriai supažindins su
galerijos ekspozicija ir edukacijos galimybėmis,
mokytojai, eksponatų įkvėpti, patys kurs papuošalus.

Balandžio 11–13 dienomis nuo 13.00 val. mokytojų lauks
Laikrodžių muziejus. Čia jie susipažins su naujausiomis
muziejaus edukacinėmis programomis, tyrinės laiko
sampratą ir skaičiavimus senovėje, laiko matavimo
prietaisus. Mokytojais dalyvaus edukacinėje programoje
„Išmanioji edukacija. Zodiako žvaigždynai“.  

Apžiūrėti atnaujintas ekspozicijas ir išbandyti
edukacijos galimybes kviečia Palangos gintaro muziejus. 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
mokytojai ieškos genealoginės informacijos ir kurs
genealoginį medį, susipažins su 3D spausdintuvais.

Neringos muziejai kviečia pasivaikščioti po Nidos
muziejus ir pažinti Kuršių Neriją per jos istoriją. 

KLAIPĖDOJE IR APLINK

Kauno šokio teatro „Aura“ kūrybinės dirbtuvės
„Išbandyk šiuolaikinį šokį su „Aura“.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus programa
„Išmokykime vaikus pamilti gamtą per jos pažinimą“.

Kauno valstybinis lėlių teatras atskleis lėlininko
kasdienybę ir scenos stebuklus užsiėmime „Aktorius ir
lėlė“.

Keletą įtraukiančių renginių mokytojams siūlo Kauno
pedagogų kvalifikacijos centras.

Kauno choreografijos mokykla kviečia į atviras
pamokas, kūrybines dirbtuves ir šokio spektaklį. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka pristatys edukacines
veiklas ir virtualius produktus. 

Kauno IX forto muziejus kviečia įvairių dalykų
mokytojus dalyvauti diskusijoje „Kaip ir ko mokome
apie Holokaustą?“ ir susipažinti su muziejaus
edukacine veikla.

Kauno kultūros centras „Tautos namai“ kviečia
mokytojus į kūrybines dirbtuves „Lietuva – mano
veidas“. Mokytojai ne tik sukurs tapiseriją, susipažins
su „Tautos namų“ edukacine veikla, bet ir dalyvaus
ekskursijoje po modernistinius Darbo rūmus.

KAUNE

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA kviečia į
konsultaciją „Intelektinės nuosavybės apsauga ir
portalo pakartot.lt galimybės“.

Trakų salos muziejuje įvyks edukacinis užsiėmimas
„Įvairūs gotikos veidai Trakų salos pilyje“.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras kviečia
į Baltosios Vokės dvarą. Čia mokytojams bus sudarytos
galimybės dalyvauti edukacinėje programoje „Vilniaus
krašto tradicijų lobis“.

Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“
mokytojus kviečia susipažinti su vykdomomis
edukacinėmis programomis, o jų interaktyvi edukacinė
programa „Tautos drabužiai žmogų puošia“ bus gražus
„Menų dūzgių“ savaitės atgarsis gegužės mėnesį.

Vilniaus etninės kultūros centro edukatoriai kviečia
mokytojus atgaivinti senąsias tradicijas liejant žvakes
iš natūralaus bičių vaško.
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