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PROJEKTAS 

„Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ 

 

E d u k a c i n i ų  p a s a k o j i m o  p r o g r a m ų  k ū r i m o  m o k y m a i  
 

Organizatorius: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (PAVB) 

 

Dalyviai: Biržų, Kupiškio, Panevėžio rajono ir miesto, Pasvalio, Rokiškio, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos,  

                 Zarasų savivaldybių viešųjų bibliotekų ir PAVB specialistai 

 

Informacija: kontaktinis kvalifikacinis renginys; pažymėjimai dalyviams 

 

PROGRAMA 

 

2021 m. rugsėjo 20-24 d. 

 

Vieta: Viešbutis „Belvilis“ (Kirnelė, Molėtų r.) 

 

Lektorės: Rose-Marie Lindfors, Nordic Storytelling Centras (Švedija), profesionali pasakotoja, edukatorė, projektų 

 vadovė 

Tiril Bryn (Norvegija), profesionali pasakotoja, menininkė 

 

Tikslas: Penkios Panevėžio regiono bibliotekų specialistų grupės (po 8 dalyvius grupėje) su Šiaurės šalių lektorėmis 

sukurs penkias pasakojimo programas skirtingoms tikslinėms bibliotekų lankytojų grupėms ir kiekvienai programai 

sugeneruos pasakojimui padedančias edukacinių priemonių idėjas. 

 

2021 m.  rugsėjo 20 d. (pirmadienis) 

Modulis 1: Šiaurės šalių lektorės suteiks žodinio pasakojimo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, išbandant 

skirtingus pasakojimo žanrus 
 

Laikas Veikla 

9:30-10:30 Atvykimas, įsikūrimas, sutikimo kava 

10:30-11:40 Susipažinimas. Sveikinimo žodis  

11.40-13:45 Teorinės žinios: pasakojimas, tradicija, tyrimai, literatūra 

13:45-14:30 Pietūs 

14:30-15:45 Pasakojimas šiandienos Europoje – pasakojimas kaip menas/taikomasis 

pasakojimas/socialinis, tinklai, taikymo sritys ir mokymasis. Lektorės pateiks 

naudingos pasakojimo medžiagos, pratimų ir supažindins su įvairiomis pasakojimo 

technikomis 

15:45-16:00 Kavos pertrauka 

16:00-17:30 Įrankiai istorijai: kur rasti istorijas, kaip sukurti savo istorijas. Kaip sudėlioti ir 

pritaikyti pasakojimo medžiagą, reflektuoti ir analizuoti (pvz., naudojant istorijų 

žemėlapius, ritmus, pakartojimus, pojūčius ir kt.) 

18:00-19:00 Vakarienė 

 Laisvas laikas 
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2021 m.  rugsėjo 21 d. (antradienis) 

Modulis 2: Šiaurės šalių lektorės apžvelgs taikomojo pasakojimo galimybes ir pavyzdžius 

Laikas Veikla 

8:15-8:50 Pusryčiai 

9:00-10:40 Kaip naudoti pasakojimo technikas ir istorijas kaip priemones/įrankius 

10:40-11:00 Kavos pertrauka 

11:00-12:40 Pasakojimo kalba, tapatybė, įgalinimas, kiti poreikiai 
12:40-13:30 Pietūs 

13:30-15:00 Tikslinių grupių, jų poreikių ir tikslų nustatymas, grupės dinamika ir procesas 

15:00-15:20 Kavos pertrauka 

15:20-17:00 Refleksija ir įvertinimas 

18:00-19:00 Vakarienė 

 Laisvas laikas 

 

2021 m.  rugsėjo 22 d. (trečiadienis)  

Modulis 3: Šiaurės šalių lektorės kartu su mokymų dalyviais suplanuos penkias unikalias pasakojimo 

sesijas taikymui bibliotekose: 

1. Tradicinė legenda (pasaka), kuri gali būti pasakojama žodžiu susiejant su gyvenimiška pasakotojo 

istorija. Dėmesys sutelkiamas į žodinį pasakojimą.  

2. Tradicinė legenda (pasaka) pasakojama lauke, naudojant aplinką kaip erdvę pasakojimui.  

3. Naujų istorijų kūrimas kartu su auditorija naudojant objektus, pasakojimo kortas, vilną ir kt. priemones. 

4. Tradicinė legenda (pasaka) pasakojama žodžiu, panaudojant ritmą, eilėraščius, dainas ir/ar muzikos 

instrumentus. 

5. Pasakojimo programų kūrimas panaudojant begarses knygas, įtraukiant ir kitus anksčiau paminėtus 

elementus. 

 Šiaurės šalių lektorės kiekvienam mokymų dalyviui suteiks reikalingą pagalbą, ieškant 

individualaus būdo papasakoti savo istoriją. Lektorės taip pat suteiks galimybę mokymų dalyviams grupėse 

padėti vienas kitam, įkvėpti savo kolegas ir suteikti grįžtamąjį ryšį. Planuojama, kad šiuose mokymuose bus 

sukurta džiaugsminga pasakojimo ir klausymosi atmosfera. 

Laikas Veikla 

8:15-8:50 Pusryčiai 

9:00-10:40 Darbas grupėse 

10:40-11:00 Kavos pertrauka 

11:00-12:40 Darbas grupėse 

12:40-13:30 Pietūs 

13:30-15:00 Darbas grupėse 

15:00-15:20 Kavos pertrauka 

15:20-17:00 Darbas grupėse išbandant veiklas; pasakojimo edukacinės veiklos aprašymas 

18:00-19:00 Vakarienė 

 Laisvas laikas 

 

2021 m.  rugsėjo 23 d. (ketvirtadienis) 

Modulis 3: Šiaurės šalių lektorės kartu su mokymų dalyviais suplanuos penkias unikalias pasakojimo 

sesijas taikymui bibliotekose 

Laikas Veikla 

8:15-8:50 Pusryčiai 

9:00-10:40 Darbas grupėse 

10:40-11:00 Kavos pertrauka 

11:00-12:40 Darbas grupėse 

12:40-13:30 Pietūs 

13:30-15:00 Darbas grupėse 

15:00-15:20 Kavos pertrauka 

15:20-17:00 Darbas grupėse išbandant veiklas; pasakojimo edukacinės veiklos aprašymas 

18:00-19:00 Vakarienė 

 Laisvas laikas 
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2021 m.  rugsėjo 24 d. (penktadienis) 

Modulis 3: Šiaurės šalių lektorės kartu su mokymų dalyviais suplanuos penkias unikalias pasakojimo 

sesijas taikymui bibliotekose 

Laikas Veikla 

8:15-8:50 Pusryčiai 

9:00-10:40 Darbas grupėse 

10:40-11:00 Kavos pertrauka 

11:00-12:40 Darbas grupėse 

12:40-13:30 Pietūs 

13:30-15:00 Darbas grupėse 

15:00-15:20 Atsisveikinimo kavos pertrauka 

15:20-17:00 Darbo grupėse įsivertinimas. Ateities planai. Susitarimai 

 

 

Mokymų kuratorė – Laima Butkūnienė, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų koordinatorė  

Vertėja – Virginija Švedienė, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė 

Vertėja –  Toma Apynytė-Kirslienė, PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vadovė 

 

Projektą finansuoja 

 

  

 

 

 

https://www.pavb.lt/wp-content/uploads/2021/06/Nordik-kultur-point.png
https://www.pavb.lt/wp-content/uploads/2021/06/Nordik-kultur-point.png

