
 

 

Ši knyga kaip pedagoginis įrankis  

PLATON vertinimas 

Įžanga 

Faktas tas, kad pastaraisiais metais, de mesys pasakojimų sekimo sąvokai vis 

dide ja. Dar detaliau, pasakojimas kaip menas ir technika, taip pat bu das 

pralinksminti tiek s vietime, tiek kultu ros srityje įgyja reiks mę pasauliniu 

mastu.    

Beje, s iuolaikinio ž mogaus de mesys pasakojimų sekimui susietas su įvairiais faktoriais, 

tokiais kaip pramoga, s vietimas, gamtos apsaugos, įvairove s problemų suvokimas bei 

is rais ka ir kt.  

Š is tyrimas siekia trumpai is de styti pasakojimų sekimo vertę per sąvokos atsiradimą, jos 

poreikį ir vaidmenį s vietimo sektoriuje, taip pat apibendrinant pasiu lymus didaktiniam 

panaudojimui susietam su pasakojamaisiais tekstais, kurie buvo pasakojami privac iame 

vaikų darž elyje „PLATON”.  

  

Pasakojimo menas 

Pasakojimo menas pasirode  ž odine s kalbos forma ir datuojamas nuo ž monijos pradž ios, 

t.y. kai įvyko pirmas ž odž iais suformuluotas pasakojimas. Visgi, is sivyste  tik pasakojimas 

ir po kurio laiko jis buvo apleistas. Pasakojimo dinamika, visgi is laikoma ir ją norima 

skleisti naujomis sąlygomis ir ji pasiekia dabartinę erą, kur jos vaidmuo neais kus.  

Kalba, laisva is rais ka, bendravimas, vaižduote , pramoga ir kt. yra skatinama per 

pasakojimus. Š iuo bu du, pasakojimo naudingumas laikui einant pasikeic ia ir reikalauja 

skirtingo pož iu rio. Ypatingai, globaližacijos eroje, per pasakojimo meną skirtingų kultu rų 

susitikimas ir tuo pat metu skirtumas yra is reis kiamas kaip pagarbos ir ž inių ž enklas. Tuo 

pac iu metu, per pasakojamąsias istorijas is saugoma kultu rine  tapatybe  ir skirtingų s alių 



 

 

kultu ra, galų gale tai padarydama metodu, teigiamu ir efektyviu socialinio kontakto bu du 

(Tsilimeni, 2007).   

Baigiant, s iuo atveju yra svarbu is ais kinti, ką reis kia sąvoka „pasakojimas”. Laikas nuo 

laiko apie tai buvo skirtingos nuomone s. Viena is  jų teigia, kad ž odinis pasakojimas 

(pasakojimų sekimas) yra pasakojimas ir tikros arba įsivaižduoto pasakojimo perdavimas 

gyviems klausytojams (Nanson, 2005). Kita nuomone  duoda ž odž iui meno reiks mę, 

kuriuo ž mogus už siima, kad gale tų ž odž iais apibu dinti tikrus ar įsivaižduojamus įvykius 

(Tsilimeni, 2007). 

Tode l per paž intinį pasakojimo sąvokos apibre ž imą yra ais ku, kad s is metodas remiasi ne 

tik literatu rą ar lingvistika, bet aptinkamas kasdieniame gyvenime, kur jis duoda tik 

teigiamus elementus. (Parisis Ι.& Parisis Ν., 1999, kaip jais remiamasi Tsilimeni,2007). 

  

Pasakojimas švietime 

Pasakojimas plačiai naudojamas švietimo strategijoje, tiek Graikijoje, tiek visame pasaulyje. 

Tiksliau kalbant, mu sų s alyje jis tapo svarbia s vietimo vertybe ankstyvo amž iaus vaikų 

s vietime, pries ingai pasauliniam lygmeniui; kur labai anksti jis tapo atitinkamo mokymosi 

plano dalimi ir buvo daugiausiai sietinas su kalbos vystymusi ir s nekamąja kalba.   

Buvo is iais kinta, kad pasakojimas s vietime pritraukia klausytojų de smeį ir padeda 

geresniam per tai gautos informacijos supratimui. Tai de l to, kad ž mone s yra linkę 

prisiminti ir atsiminti per tai gautą informaciją, ypac  jei pasakojimas susietas su 

ankstensniomis tiriamųjų ž iniomis ir patirtimi (Erpestad, 2013). Visgi, ir virs  bet kokių 

pedagoginių tikslų, pasakojimų sekimas s vietimo procese sukuria malonią ir ku rybingą 

mokymosi aplinką, ir apskritai labiau teigiamą ir dž iugesnę atmosferą patiems mokiniams 

(Nanson, 2005). 

Mes daž nai matome pasakojimo metodo pasirodymą visuose pasaulio s vietimo 

lygmenyse. Ž inoma, s iuo metu yra naudinga is rys kinti faktą, kad pritaikymo bu das 

kaskart skiriasi, priklausomai nuo tiksline s auditorijos, taip pat ir nuo s vietimo tikslų, 

kurie buvo asmenis kai nustatyti mokytojo.  Pasaulyje pasakojimo metodas daž nai 

naudojamas pradiniame ir viduriniame s vietime. Vis de lto, dinamis kas pasakojimo 



 

 

įtraukimas į s vietimo sistemą buvo leistas visai neseniai ir tik su naujaisiais pakeitimais 

atliktais mu sų s alies detaližuotame mokymosi plane pradiniam ir viduriniam s vietimui 

(Tsilimeni, 2007). 

Pasakojimų sekimo ir s vietimo apjungimas gali daryti įtaką ir tuo pat metu įsiterpti į 

nusistove jusius jaunuolių įproc ius, atkreipdamas de mesį ir duodamas skirtingą 

perspektyvą s iuolaikine ms problemoms, su kuriomis susiduria s vietimo bendruomene , 

tokiomis kaip ligos, bendravimas, įvairove  ir kt. (Alessandro, D., Lewis, T. & Alessandro, 

M., 2004). Be to, pasakojimų sekimo pilnatve  yra nenuginc ijama, kadangi tai yra svarbus 

įrankis paž inti kitas kultu ras, kalbos vystymosi priemone  ir padeda tinkamam vertybių, 

nuomonių prisie mimui, vaižduote s ir ku rybingumo ugdymuisi, bendravimo patirties 

įgijimui taip pat ir visuomenis kumui(Tsilimeni, 2007). 

  

Pasakojimo vieta priešmokykliniame ugdyme  

Faktas, kad pasakojimas yra labai svarbus įrankis visais s vietimo lygmenimis. Visgi, 

akcentuojant ankstyvos vaikyste s s vietimą yra pastebima, kad s viec iamasis pasakojimo 

bu das vaikams atnes a didelę naudą.  

Paprastai, lankstumas, kurį teikia vaikų darž elio mokymosi planas, leidž ia darž elio 

aukle tojams formuoti kasdieninį tvarkaras tį priklausomai nuo jų aukle tinių poreikių ir 

gebe jimų. De l s ios priež asties, jie turi laisvę sekti pasakojimus vaikams netgi kasdien ir 

tada skirti daugiau laiko ku rybinei rais kai (Koulouby-Papapetropoulou, 2007 kaip jais 

remiamasi Tsilimeni 2007). Tuo tarpu iki mokykline  erdve , net jei nenaudojama tinkamai, 

turi vietų, kuriose gali vykti pasakojimo veikla.  Dar konkrec iau, tipinis pavyždys yra 

bibliotekos kampelis ir kampelis aptarimui, kurie gali bu ti įruos ti taip, kad parys kintų 

s viec iamuosius procesus, kurie ten vyksta (Tsilimeni, 2007). 

Be to yra ž inoma, kad s iais laikais aukle tojai-pasakotojai turi turtingos pasakojimo 

medž iagos, is  kurios gali rinktis. Ž inoma, auke tojai s iandien daž nai pasirenka  sekti arba 

skaityti pasaką, pagal kurią jie gali kurti arba vykdyti s viec iamąsias veiklas.  Pedagogine  

pasakos reiks me  suburia mokinį ir pasakotoją vienu vieninteliu sakiniu: „Vieną kartą...”. 



 

 

Š itaip vaikai junta, kad naujos ž inios ir vertybe s be jokių pastangų jiems perteikiamos is  

pasakos. Taip pasakotojas stato pamatus tam, kad pade tų ve lesniam gyvenimo ir kitų 

svarbių problemų suvokimui  (Kready, 2008 kaip juo remiamasi Papaggely  & 

Athanasopoulou, 2012). 

Be viso to, pasaka vaikams yra ž inių s altinis, nes ji jiems pristato kultu rinius elementus ir 

tradicijas, ir padeda jiems praturtinti savo ž odyną. Visgi, s iuo momentu  svarbu pabre ž ti 

patį svarbiausią tikslą, kuris pasiekiamas pasakos naudojimu ir tai ne ra nieko kita kaip 

vaikų pralinksminimas.  Iki mokyklinio amž iaus mokiniai linkę susitapatinti su pasakų 

herojais ir jie mintimis yra nugabenami į fantažijos pasaulį, kur jie jauc ia ramybę, 

dž iaugsmą ir optimižmą.  Galiausiai nepamirs kime ir to fakto, kad pasakos be is galvotų 

elementų taip pat turi ir moralines tiesas, kurios perduodamos vaikams tam kad jie 

suvoktų, kas jų laukia ateityje, plac iojoje visuomene je (Georgiadou etc., 2008 kaip juo 

remiamasi Papaggely  & Athanasopoulou, 2012). 

 

Pasakojimas privačiame darželyje „PLATON”  

Š iame skirsnyje, mes pabre s ime pasakojimo metodo vaidmenį ir vietą, per bu dą, kuriuo 

jis buvo naudojimas pritaikytas privac iame darž elyje „PLATON", tuo pac iu metu padarant 

santrauką apie s viete jis ką pasakos panaudojimą.   

Pradž ioje, s viesi ir tyli vieta buvo parinkta kiekvienoje darž elio-mokyklos klase je, kurioje 

bu tų pasakų sekimo kampelis. Vieta yra graikis kos raide s The area forms „Γ”, kad vaikai 

c ia gale tų susirinkti. Taip pat, kampelyje pride ta pagalve lių visiems vaikams, is  kurių 

vaikai atidž iai stebi pasakojimo įvykius. Be to, virs utine  stogo dalis padengta tiuliu su 

kabanc iomis juostomis, kuris pasirinktinai atidaromas 2-3 kartus per savaitę ir ž ymi 

pasakojimo ir skaitymo sesijų pradž ią.  Dar konrec iau, s is kampelis veikia lanksc iai apie 

2-3 kartus į savaitę ir c ia vyksta pasakojimai, taip pat ir s viec iamosios veiklos pries  ir po 

pasakojimų arba net paprastas pasakų skaitymas. Aukle tojai naudoja pasakymą „suris tas 

raudonas siu las apvijo ritę...”, kuria jie aukle tinius informuoja, kad dabar bus pasakojimo 

laikas. Taip, klase je sukuriama gera atmosfera, is  vaikų puse s stiprų laukimo jausmą ir 

kitokį pož iu rį į s iį kampelį.   



 

 

Pasakos sekimas vaikams lydimas įvairių veiklų susietų su pasaka, tiek skatinant vaikų 

is rais kingumą, tiek formuojant vaikų estetinę pusę. Yra du tipai veiklų: tie, kurie yra pries  

pasakojimą ir jį seka. Is  pradž ių atliekamų veiklų pries  pasakojimo pradž ią tikslas yra 

paruos ti klausytojus ir palengva įtraukti į pasakojimo atmosferą. Pries ingai, veiklų 

sekanc ių pasakojimą tikslas yra tik pabre ž ti vaikų ž inias ir mintis apie tai, ką jie girde jo. 

Paprastai veiklos vykstanc ios pries  pasakojimą atkreipia de mesį į virs elį (pavadinimą, 

paveiksliuką, veike jus), kad bu tų atrastos ankstesne s ž inios arba kai kurios vaikų mintys 

per jų apibu dinimą. Is  kitos puse s, veiklos, kurios seka pasakojimą gale tų bu ti suprastos 

kaip teksto  

suvokimo ar ku rybinai pratimai. Trumpai tariant, s ios veiklos gali bu ti susietos su scenų 

pristatymu per vaidinimą arba ž iu rint į pasakojimą ir teatrinį ž aidimą is  mokinių puse s 

arba apskritai diskusiją akcentuotą į pasakos iliustraciją ar į meninę vaikų is rais ką ar į 

pasakos atpasakojimą is  pagrindinių veike jų puse s ir kt.   

Apibendrinant, pabre ž tina, kad prie pasakos, nors ir pakartotinai skaitomos mokytojo, 

galime prisiartinti skirtingos psichologine s vaikų nuotaikos ir tode l ji jiems automatis kai 

įgis skirtingą vertę. 

 

Išvados 

Š vietimo sistema tiesiogiai susijusi su socialine realybe, tode l atitinkamų mokymosi 

strategijų naudojimas tarnauja visuomene s poreikiams, paruos damas rytojaus piliec ius. 

Vienas is  mokymosi įrankių, kuris labai populiarus pastaraisiais metais, yra pasakojimas 

(pasakojimų sekimas).  

Apibendrinant, pasakojimas yra svarbus mokymosi įrankis, ypac  pries mokykliniame 

ugdyme, kur maž ieji mokiniai nuo labai jauno amž iaus per pasakas ir pasakojimus yra 

mokomis gyvenimo, su kuriuo jie susidurs ateityje, vertybių ir idealų.   

  

 


