
MOKYKLOS MUZIEJAUS VEIKLOS ANKETA  

2018–2020 m.  

 

1. Rajonas, miestas Zarasų rajonas 

 

2. Mokykla  Zarasų profesinė mokykla, Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., 32100, (8-385) 

30502, tel./faksas.: 8 385 30502, el.paštas zarasu.zum@gmail.com_ 

(adresas, tel., el. paštas)  

 

3. Muziejaus pavadinimas, profilis- Etnografinis muziejus 

 

4. Muziejaus vadovas Danutė Gražienė, +37060610021, danute.graziene@gmail.com,  

Ingrida Nemanytė, +37062030979  

(vardas, pavardė, savaitinis apmokamų valandų skaičius, tel., el. paštas) 

 

5. Muziejaus vadovo kvalifikacijos kėlimas: 

2018 m. vasario 19 d. „Emocinis intelektas- asmeninio efektyvumo pagrindas“; 

2018 m. gegužės 23 d. XXIV-oji Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros konferencija; 

2018 m. balandžio 04 d. seminaras ,,Edukacinių erdvių įkūrimas Zarasų žemės ūkio mokykloje“; 

2018 m. rugsėjo 19- 21 d. Daugpilio dizaino „Saules“ mokykloje projekto INTERREG V-A Latvia-

LithuaniaProgrammeproject LLI-183 „LabourMarketwithoutBorders” / „MOBILITY”  3 dienų 

mokymai; 

2018 m. lapkričio 30 d. Vilniaus Universiteto botanikos sode floristikos konkursas „Dūzgiam 

Kalėdas sode“; 

2018 m. gruodžio 27 d. „Mokslo gausybės ragas. Lūkesčių išsipildymas“; 

2018 m. gruodžio 31 d. 40 val. mokymai „Nuotolinis mokymas Moodle aplinkoje“; 

2019 m. gegužės 10 d. 40 val. mokymai „Andragogikos pagrindai“; 

2019 m. lapkričio 21 d. tarptautinė konferencija „ Ugdymas edukacinėse erdvėse“; 

2019 m. gruodžio 09 d. „Kalėdinių dekoracijų kūrybinės dirbtuvės“. 

 

6. Trumpa muziejaus charakteristika (muziejaus įsteigimo data, ekspozicijos skyriai ir kt.) 

Etnografinio muziejaus įsteigimo data- 1980 m.,  

Ekspozicijų skyriai: 

Namų pramonė ir amatai; 

Audimas (2 veikiančios audimo staklės (keturnytės ir aštuonytės), audimui reikalingi įrankiai, 

įranga); 

Siūlų verpimo rateliai; 

Senosios tautodailės elementai: lovatiesės, rankšluosčiai, rankdarbiai; 

Linininkystė; 

Karpiniai, 

Senoviniai medienos apdirbimo įrankiai; 

Medžio drožyba ir dirbiniai; 

Aukštaičių tautiniai rūbai; 

Senoviniai buities darbo įrankiai, rakandai; 

Susisiekimo priemonės; 

Mokinių kūrybinių edukacinių veiklų dirbiniai. 

 

7. Muziejinių vertybių skaitmeninimas.Numatoma skaitmeninti. 

 

 

tel:8%20385%2030502
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mailto:danute.graziene@gmail.com


8. Renginių muziejuje skaičius:  

Pamokų -35, Kaimo turizmo organizatoriaus specialybės mokiniams- ,,Rekreacija ir kaimo 

turizmas“, ,,Liaudies amatai“, ,,Apgyvendinimo paslaugos“; Svečių aptarnavimo darbuotojo 

specialybės mokiniams; Bendro ugdymo programos 9 ir 10 klasės- Dailė, Technologijos ir kt., 

Apdailininko specialybės mokiniams - Medienos apdirbimas. 

Ekskursijų 2; 

Vakaronių 2; 

Parodų 12 parodų mokyklos erdvėse: Zarasų liaudies meistrės Rimos Vitaitės sukurtų tautinių 

kostiumų nuotraukų paroda, mokyklos darbuotojos J. Prokopenkokarpinių paroda, 

2018 m., 2019 m., 2020 m. Velykinių margučių ir Šv. Kalėdų šventinių papuošimų parodos, 

Kalėdinių, Velykinių atvirukų parodos, mokinių edukacinių veiklų dirbinių parodos.  

Susitikimų 2. 

Konkursų 6. 

 

9. Įdomiausi ir tradiciniai renginiai: 

Užgavėnės 2018, 2019, 2020; Atvirų durų dienos; Advento renginiai; Kalėdinių šiaudinių 

papuošimų gaminimas;asambliažų, Kalėdinių, Velykinių atvirukų kūrimas naudojant etninius 

elementus; Stasiuko mugės; rajoninės rudens šventės. 

 

10. Edukacinė veikla:  

10.1. Parengta edukacinių programų  

1. Audimas. 2. Rankdarbiai. 3. Metalo dirbiniai, 4. Medienos drožyba. 5. Šiaudiniai dirbiniai, 

Šiaudiniai sodai. 

10.2. Edukaciniai užsiėmimai 2018, 2019, 2020 m.- mokinių karpinių darbai mokyklos erdvių 

šventiniam papuošimui.Asambliažų, koliažų, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų sveikinimo atvirukų kūrimas 

naudojant etninius elementus. 

10.3. Paukščių iš pakulų, odos ir medienos, gyvūlėlių iš šieno Prakartėlei prie Zarasų Švč. Mergelės 

Marijos ėmimo į dangų bažnyčios gaminimas, 2019 m. (1 priedas). 

Pravesta edukacinių užsiėmimų - 14, dalyvių- 150. 

 

11. Projektai. 

Su mokiniais mokykloje vykdyti projektai- Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai (senųjų amatų 

puoselėjimas); Mokyklos dailiųjų amatų meistrai; Karpiniai; Šiaudiniai dirbiniai; Šiaudiniai sodai; 

Respublikiniai profesinio meistriškumo konkursai: „Kaimo turizmo organizatorius 2018“, 

„Svarbiausia- svečias 2019“; 

Mokyklų edukacinių erdvių projektas ir konkursas; 

Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicija; 

ES projektas INTERREG V-A Latvia-LithuaniaProgrammeproject LLI-183 

„LabourMarketwithoutBorders” / „MOBILITY” ; 

Projektai „Su gimtadieniu, Lietuva“, „Myliu Lietuvą“ , skirti Lietuvos 100- čiui. (1 priedas). 

 

12. Netradicinės darbo formos muziejuje pasinaudojant etnografinio muziejaus eksponatais, įranga 

ir sukaupta medžiaga. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse „Lietuvos kulinarijos ir 

etniniopaveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, 2018 m. spalio 23 d.. Tema: Darbo šventė, Cibulinė. 

Laimėta II vieta. 



Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse „Lietuvos kulinarijos ir 

etniniopaveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, regioninės varžytuvės 2019 m. spalio 22 d. Tema: 

Vestuvės. Laimėta I vieta. 

Advento popietės 2018 m. gruodžio 19 d., 2019 m. gruodžio 20 d. 

2018 - 2020 m. Kaimo turizmo organizatorių specialybės mokinių edukaciniai užsiėmimai, 

tiriamieji darbai, gaminiai. 

Etnografinio kabineto eksponatų panaudojimas mokinių kūrybiniuose darbuose, kuriant koliažus, 

asambliažus, edukacinių erdvių elementus. 

Respublikiniai profesinio meistriškumo konkursai: „Kaimo turizmo organizatorius 2018“, 

„Svarbiausia - svečias 2019“(išsamus aprašymas1 priede). 

 

13. Partnerystė ir bendradarbiavimas su kitais muziejais. 

Zarasų krašto muziejumi, Šlyninkos malūno bendruomene. 

 

14. Muziejaus veiklos viešinimas. 

Edukacinės veiklos talpinamos į mokyklos internetinę svetainę.  

Metalo dirbiniai (apie V. Kruopio metalo gaminius žurnalas Rasos 2020 02). 

(darbų nuorodos, numatomų darbų sąrašas, pvz., informacinių leidinių rengimas ar kt.)  

 

15. Lankytojų skaičius per 2018–2020 m.  

ES Tarptautinio projekto dalyviai- 40, 

Lietuvos Ūkininkių konferencijos dalyviai- virš 150. 

Atvirų durų dienos vyksta kiekvienais metais balandžio mėn. Etnografinį kabinetą aplanko mokiniai 

iš Zarasų miesto, rajono mokyklų, mokyklos svečiai iš profesinių mokyklų, respublikos ir užsienio. 

– virš 100. 

Neturime lankytojų registracijos. 

 


