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EDUKACIJA

Muziejaus lankytojams – originalios programos

Diana JOMANTAITĖ

Kretingos muziejaus specialistai rajono mokyklų mokytojams pristatė edukacinę programą-abonementą „Tavo gimtasis kraštas“. Vaikams –
nuo pačių mažiausių iki vyriausių, o ir suaugusiems muziejus, kaip visada, turi parengęs daugybę įdomių programų, kurias užsisakius galima
pažinti savo kraštą, tradicijas bei sužinoti gausybę įdomybių apie Tiškevičių dvarą.
Abonemento programos pristatymas surengtas diskusijos
forma. Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja Jurgita Paulauskienė ir kultūrinės veiklos
vadybininkė Roma Luotienė bei
Gamtos skyriaus vedėja Jurgita
Tertelienė ir muziejaus dailininkė Inga Idaitė, pristatydamos
edukacines programas, mokytojų klausė, ką dar būtų galima
tobulinti.
Į diskusiją apie muziejaus
programas atvyko Marijos Tiškevičiūtės mokyklos, S. Daukanto progimnazijos, Jokūbavo
A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Vydmantų
darželio „Pasagėlė“, Kūlupėnų
M. Valančiaus ir M. Daujoto
pagrindinių mokyklų, Pranciškonų gimnazijos mokytojos. Jos
vieningai patvirtino, jog muziejaus edukacinės programos
vaikams labai patinka. Iš tiesų,
muziejaus programų pasiūla
tokia įvairi, kad įdomi gali būti
ne tik vaikams – per edukacines
programas galima susipažinti
su krašto istorija, archeologija,
etnokultūra, gamta, ugdyti pilietiškumą ir net gaminti dovanas.
Programos „Kai išnyko dinozaurai“ užsiėmimo metu moksleiviai apžiūri archeologijos

Edukacinių muziejaus programų pristatymo dalyvės – rajono mokyklų pedagogės ir pačios programų rengėjos
bei sumanytojos.

ekspoziciją, susipažįsta su pajūrio krašto žmonių gyvenimo
būdu, jų naudotais darbo įrankiais, ginklais, papuošalais nuo
ledynmečio pabaigos iki XIII
amžiaus.
Muziejuje siūloma atverti lobių saugyklas – užsiėmimas
vyksta dvaro ekspozicijų salėse
ir net fondų saugyklose. Moksleiviai susipažįsta su muziejaus
istorija, muziejininkai papasa-

koja apie saugomas kolekcijas.
Galima pakeliauti ir po dingusią Kretingą. Ši teminė ekskursija vyksta buvusiame ūkvedžio
name. Moksleiviai sužino, kaip
formavosi miesto centras, kūrėsi Pranciškonų gimnazija bei
vienuolynas, žiūri vaizdo filmus,
atlieka įvairias užduotis.
Muziejininkai taip pat siūlo
edukacinius užsiėmimus, kuriuose galima susipažinti su

Kviečia kurti prakartėles
Lietuvoje pirmą kartą organizuojamas Prakartėlių konkursas, kurio tikslas yra
per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti šventų Kalėdų slėpinį – Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus tvartelyje – bei paskatinti patiems pasigaminti
Prakartėlę.
Tokią Prakartėlę, kokią žinome dabar, pirmą kartą 1223
metais sugalvojo šv. Pranciškus Asyžietis. Ruošdamasis
švęsti Kalėdas Grečio gyvenvietėje, jis paprašė, kad šalimais užtiktoje oloje būtų atkartota Jėzaus gimimo scena
– padėta šieno, atvesti jautis ir
asilas, atneštas žaislinis kūdikis – ir ten būtų aukojamos šv.
Mišios. Netrukus Prakartėlių
tradicija išplito po visą pasaulį.
Rekomenduojama, kad Prakartėlę kurtų ir konstruotų
visa šeima – tėveliai, vaikai,
išradingi seneliai. Prakartėlė
turi būti trimatė, t. y. turėti
ilgį, plotį ir aukštį, tačiau pagrindo matmenys neturi viršyti A3 formato (30 cm*42 cm).
Gaminti Prakartėlę galima iš
bet kokių žmonėms ir aplinkai
nepavojingų bei negendančių
medžiagų – molio, popieriaus,
šiaudų, audinių, medienos,
plastilino, modelino. Prakartėlė turi būti stabili ir pakankamai patvari, kad, esant

reikalui, ją būtų galima transportuoti. Prakartėlės pagrindas turi būti kietas (geriausia
iš kartono, plonos faneros).
Prakartėlės personažų skaičius nėra ribojamas, tačiau
figūrėlės ir aplinka turi atspindėti šv. Kalėdų istoriją ir
nenutolti nuo esmės. Privalomieji Prakartėlės elementai: tvartelis (grota), kūdikėlis
Jėzus, Motina Marija ir globėjas šv. Juozapas. Papildomi
elementai: piemenėliai, jautis,
asilas, avys.
Įkvėpimo Prakartėlei kurti galima semtis iš Evangelijos pagal Luką (Lk 2, 1-21)
bei Pranciškoniškųjų šaltinių:
Tomo Celaniečio „Šventojo
Pranciškaus pirmasis gyvenimas“, (139-143 p.).
Prakartėlę į artimiausią konkurso organizatorių nurodytą vietą reikia pristatyti nuo
lapkričio 14 iki gruodžio 15
dienos (imtinai). Prakartėles
priims Kretingos Viešpaties
Apreiškimo
Švenčiausiajai
Marijai parapija (Vilniaus g.

2), Klaipėdos Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčia (Savanorių
g. 4).
Nuo gruodžio 18 dienos iki
šv. Kalėdų konkursinės Prakartėlės bus eksponuojamos
vietos bendruomenėse ir parapijose (Vilniuje, Kaune,
Kretingoje, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne),
kur iki gruodžio 26 dienos
vyks rinkimai ir bus išrinktos
trys gražiausios Prakartėlės.
Prakartėlės laureatės keliaus į
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kur gruodžio
30 dieną (per Šventosios Šeimos šventę) bus atidaryta gražiausių konkursinių Prakartėlių paroda. Paroda veiks iki
sausio 6 dienos, Trijų Karalių
iškilmės. Konkurso nugalėtoją
bei kitas nominacijas laimėjusias Prakartėles specialiai sudaryta komisija paskelbs sausio 8 dieną. Pagrindinis prizas
– Neapolyje (Italijoje) pagaminta Prakartėlė Jūsų šeimai.
„Švyturio“ inf.

miesto herbais, sužinoti apie
Salaspilio mūšio svarbą, gilinti
žinias apie Lietuvos laisvės kovas, tremties tragediją, Garbės
piliečius, suvokti dvaro muzikinės kultūros tradicijas.
Esant gražiam orui galima
pasinaudoti galimybe ir rinktis
programą „Pažink savo gimtąjį
miestą“. Jos metu vyksta ekskursija po Kretingą, laukia daug
įdomių sustojimų bei dėmesį

prikaustančių istorijų.
Ne ką mažiau įdomios gamtinės muziejaus programos. Jose
supažindinama su dvaro parko
augalais, paukščiais, mažąja architektūra – tikrais muziejaus
perlais. Smagus užsiėmimas
„Atrask mano žydėjimą“. Jis
vyksta žiemos sode-oranžerijoje. Pasakojama sodo istorija, supažindinama su augalų kolekcijomis, jų savybėmis ir priežiūra,
ieškoma žydinčių augalų.
Muziejuje vyksta ir teminiai-proginiai užsiėmimai – kalėdinių žaislų fabrikėlis, velykinio zuikio kepyklėlė, žvakių
liejimo pamoka, Užgavėnių tradicijų pasakojimai bei istorijos
apie liną, kraičio skrynią, vyksta
medžio apdirbimo, vilnos vėlimo, keramikos, duonos kepimo
ir net saldainių gaminimo užsiėmimai.
„Mūsų sumanytos ir siūlomos programos – linksmos,
pažintinės, vaikai žaismingai
mokosi istorijos, papročių, kitų
naudingų dalykų. Ir suaugusiems turime ko pasiūlyti – juk
ir duoną išsikepti įdomu, ir
kažką naujo sužinoti yra naudinga“, – rinktis muziejaus edukacines programas ragino muziejininkės.

Kartenos istorija ir
žmonės pagerbti unikalia
knyga
(Atkelta iš 1 p.)

Pilnutėlėje mokyklos salėje
knygos redaktorius Virginijus
Jocys kalbėjo, kad ši knyga pretenduoja tapti tikra stalo knyga,
kurią galima skaityti nuo bet kurio puslapio, rinktis vieną ar kitą
labiausiai patinkančią temą. O jų
knygos struktūroje daug: gamta,
istorija, kultūros paveldas, kaimai ir gyvenvietės, žmonių ir giminių istorijos, valsčiaus įstaigos
bei įmonės ir t. t.
Knygos pristatymo metu buvo
pagerbti autoriai, daugiausiai
bendradarbiavę su leidykla, rašę
tekstus ar pateikę istorines fotografijas, kurių iš viso buvo beveik

trys dešimtys. Leidėjai artimai
bendradarbiavo ir su Kretingos
muziejumi, naudojosi jo fondų
medžiaga.
Leidykla „Versmė“ iki šių metų
pradžios buvo išleidusi 31 „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją (42 tomai). Šios serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai
– XIX a. viduryje susiformavę
valsčiai iki jų panaikinimo 1950
m. buvo mažiausi ir palyginti
stabilūs administraciniai-teritoriniai vienetai, jungę tapačios
etninės kultūros žmones, valsčių
ribos paprastai atitiko ir parapijų
bendruomenių ar šnektų ribas.

