
Metodas  

Pasakojimo dėžutė  

Metodo temos  

Rūpestingas vyriškumas, lyčių lygybė. 

Tikslinė grupė  

Metodas leidžia pasakoti istorijas visų amžiaus grupių žmonėms. Šiuo atveju 
pasakojimas skirtas berniukams* ir mergaitėms* nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Jį taip pat 
galima naudoti mokymuose ir susitikimuose, skirtuose šeimoms, auklėtojams, 
mokytojams. 

Dalyvių skaičius  

Idealus dalyvių skaičius yra klasė / grupė. Ne daugiau kaip 25–27 vaikai. 

Situacija  

Metodui reikalingas susikaupimas, todėl reikėtų, kad vaikai būtų pasiruošę klausytis 
pasakojimo ir diskutuoti pasakojimo pabaigoje. 

Pasiruošimas 

Reikalingos priemonės  

Siūloma istorija vadinasi „Titas Lupotis“ (red. Giralangolo).1 Tai pasakojimas apie vilko 
sūnų, kuris nori tapti gėlininku, tačiau šiam pasirinkimui nepritaria tėvas ponas 
Lupotis, kuris nori, kad sūnus sektų jo pėdomis ir taptų medžiotoju. Ponas Lupotis 
visais būdais bandys pakeisti sūnaus nuomonę, kurdamas strategijas, kurios pasirodys 
nesėkmingos, nes Titas vis tiek norės būti gėlininku. 
Pasakojimo dėžutei pagaminti reikės: vidutinio dydžio dėžės (pvz., batų dėžės ar kitos, 
kurią galima rasti namuose) ir audinio atraižos dėžutei uždengti.  
Personažams pagaminti:  
- Titui Lupočiui – mažo vilnos pompono;  
- tėčiui Lupočiui – kelių standžių veltinio skiaučių; 
- triušiui – pušies žievės. 
Likusioms istorijos iliustracijoms paprastai naudojamos antrinės žaliavos, natūralūs 
dažai (anilinas) ir vanduo. 

Pasirengimas  

Ruošiant pasakojimo dėžutę, rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus: perskaityti knygą, 
parinkti pagrindines sąvokas ir žinutę, kurią norite perteikti arba apie kurią norite 
pradėti dialogą su dalyviais, sukonstruoti pasakojimui reikalingus personažus, daiktus, 
priemones, dėžutę. 

Trukmė  

Pagaminti pasakojimo dėžutę, jau apgalvojus ir suradus medžiagas, užtrunka apie 2 
valandas. Istorijos pasakojimo trukmė priklauso nuo pasakojimo siužeto (apie 10–15 
min.). 

Kambariai  

Klasė / kambarys arba jo dalis, kurioje dalyviams būtų patogu klausytis. 

 
1 M. Bourre, M. O. Judes (2018). Maxime Loupiot. Flammarion Jeunesse Pere Castor. 

 



Metodo eiga  

Pasakotojas stovi už dėžės ir žiūri į klausytojus, prašydamas dėmesio ir nusiteikimo 
klausytis. Dėžutė atidaroma, paskelbiamas istorijos pavadinimas ir pasakojimas 
prasideda. Istorija pasakojama iš dėžutės imant daiktus ir veikėjus. Svarbūs dalykai 
iškeliami žiūrint į klausytojus. Tarp vienos ir kitos scenos pravartu padaryti kelių 
sekundžių pauzę. Pasibaigus pasakojimui, sudėkite medžiagas atgal į dėžutę, 
atsisveikinkite su veikėjais ir sudėję viską pasakykite: „Iki pasimatymo, pasaka.“ Šią 
akimirką per daug nežiūrėkite į dalyvius. Palaukite, kol kas nors prabils ir pradėkite 
dialogą. 

Metodo tikslai  

Ši pasakojimo technika leidžia sužadinti stiprias emocijas, pasitelkiant istorijos veikėjus, 
vietas, įvykius, svarbiausius momentus. Dėžutė, iš kurios netikėtai, bet neatsitiktinai 
ištraukiami ir vėl atgal sudedami daiktai bei personažai, daro dvigubą poveikį. Viena 
vertus, leidžia sukurti magiškus momentus, kurie gali būti rituališkai kartojami ir beveik 
nepraranda išraiškingumo. Kita vertus, puikiai atspindi sutalpinimo idėją. Dėžutėje slypi 
tikros, daiktams ir medžiagoms skirtos emocijos. Jos saugomos ir įgauna pridėtinę vertę 
kaip brangenybės, , su jomis elgiamasi rūpestingai ir atidžiai. 

Turinio ypatybės 

Kokią reikšmę šiame metode turi rūpestingas vyriškumas? Kaip šis metodas atveria 
lyčiai jautrią perspektyvą?  

Pasakojimo dėžutės naudojimas tampa lyčių lygybės perspektyvos ir ypač rūpestingo 
vyriškumo įvadu ugdyme. 
„Tito Lupočio“ istorija puikiai tinka lyčių stereotipų, ypač tradicinio vyriškumo, kaip 

vienintelio vyrams* priimtino kanono, kvestionavimui, siūlant kitokį pasakojimą apie 

vyriškumo sąvokos reikšmę. 

Ši istorija pasirinkta todėl, kad joje galima nustatyti keletą su projekto tikslu susijusių 

elementų: 

● Tėvo ir sūnaus santykiai ir kartų derybos dėl vyriškumo sampratos; 
● Vyriškumo ir rūpinimosi ryšys. Domėjimasis gėlėmis yra rūpinimosi aplinka 

sampratos dalis, kurią vyrai* dažnai atmeta, nes mėgti gėles neva yra nevyriška. 

Teigiamą šio metodo poveikį lemia kelios priežastys: 
1) Įgyvendinimo paprastumas ir galimybė pakartoti. Priemonės gali būti gaminamos iš 
lengvai randamų perdirbamų medžiagų.  
2) Galimybė dirbti su berniukų* ir mergaičių* kūrybiniais gebėjimais, skatinant 
simbolinių įgūdžių ugdymą, taigi ryšio tarp vyriškumo ir rūpestingumo puoselėjimą. 
3) Galimybė metodą naudoti ne tik pedagogams ir tėvams, bet ir patiems vaikams – 
vyresniems kartu su jaunesniais. 
4) Taip pat gali būti naudinga metodą sustiprinti pasitelkiant pasakojimo dėžutę, kurioje 
vyrai* (pedagogai, tėvai, seneliai, broliai ir t. t.) pasakoja istorijas, susijusias su 
rūpestingais vyriškumais ir jų raiška. 
Pasakojime, naudojamame kuriant dėžutę, rūpestingo vyriškumo elementas išryškėja 



jau tada, kai iškyla vilko Tito Lupočio figūra. Tradiciškai vilkai suprantami kaip agresyvūs, 
o šiuolaikinėje vaizduotėje, keliant stereotipinius lūkesčius apie lytį, berniukams* 
sakoma, kad jie turi būti drąsūs kaip vilkai.  
Tokio personažo pasitelkimas „toksiško vyriškumo“ modeliui dekonstruoti, kad mažasis 
vilkas galėtų pasirinkti profesiją, kuri rodo domėjimąsi gėlėmis ir gamta (rūpinimąsi 
aplinka), skatina nestereotipinio vyriško identiteto klausimų nagrinėjimą ankstyvame 
amžiuje. 
Pasakojant svarbu vengti poną Lupotį vaizduoti kaip auką (vartojant atitinkamus 
žodžius, balso toną, išraiškas). 

Kas toliau?  

Šis metodas leidžia pristatyti idėjas per vizualų pasakojimą. Vėliau galima pradėti 
diskusiją pasakojimo tema arba klausytojai gali išsakyti mintis ir pastebėjimus. 
Pasakotojas gali atsispirti nuo šių pastebėjimų ir panaudoti juos pokalbiui apie 
vyriškumą, susiedamas jį su rūpinimusi savimi ir pagarba kito pasirinkimams.  

Pastabos, patarimai, rizika  

Tito Lupočio istorija buvo papasakota 7 mergaičių* ir 8 berniukų*, kurių amžius nuo 3 
iki 6 metų, grupei. Pasakojimą vaikai stebėjo susidomėję, humoro epizodai sukėlė šiek 
tiek juoko, tačiau iškart po to dėmesys grįžo prie istorijos apie vilkiuką ir jo tėvą.  
Istorijos pabaigoje berniukai* ir mergaitės* uždavė vieni kitiems klausimą: ar vilkas gali 
būti gėlininkas? Leidus diskutuoti, kilo kitas klausimas: o ar galėjo Titas būti šokėjas? 
Vaikų atsakymai leido toliau plėtoti diskusiją, įtraukiant klausimus apie rūpestingus 
vyriškumus, lyčių stereotipus, įvairovės priėmimą, kitų laisvę, kol ji nekenkia kitiems. 
Gali atsitikti taip, kad klausytojų grupė nepradės dialogo, tokiu atveju suaugusieji turėtų 
nurodyti diskusijos kryptis. 

Metodo šaltiniai  

Pasakojimo dėžutės (angl. story box) idėja kilo anglų kalbos mokytojai Helen Bromley. 
Ji pradėjo nuo mažos dėžutės pagal knygą, su kuria tuo metu dirbo jos mokiniai. Dėžutė 
buvo laikoma klasėje, todėl vaikai galėjo prie jos grįžti per pertraukas ir žaisti, kiek 
panorėję.  
Mokiniai sugalvojo daug naujų idėjų, kurios viršijo mokytojos lūkesčius, – ji suprato, kiek 
daug vaikai turi žinių. Ši dalyvaujamoji metodika, pagrįsta transformuojančiu mokymusi 
su vaikais, labai paplitusi Toskanos (Italija) ankstyvojo ugdymo įstaigose. 

Daugiau informacijos 

https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf; 
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-
texture/;  
https://storyboxlibrary.com.au/.  
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